


T A R T A L O M .
Cikkek • „Erdélyi képek.“ Nemes Ödöntől. — „Flóra.44 

Költemény. (Románból.) Drága Páltól. —  „Egy természetes 
mttfaragérói." — „A pézsma-hód." (Vége.) — „A gallé
ros gyík." — „Dóré Gusztáv illusztrált bibliájáról." — „A 
borostyánkő történetéhez:“ (Vége.) TF.-tól. — „A hysteria.' 
Thaly László-iéi. — »Egy hét története.“ Vadnai Károly-tói. 
— „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.“ — „Szerkesztői

üzenetek.“ — „A kiadóhivatal üzenetei." — „A „Hovéd 
album“ előfizetőinek névsora." — „Újdonságok."

Képek : Kemény Simon. — A gáldi kastély, a Kemények 
ősfószke. — Egy magyar naturalista szobrász keret-farag - 
ványa. — Jákob s Ezsau kibékülése. ('Dóré Gusztáv illusz
trált Bibliájából.) — A galléros gyík.

I r o d a l o m .
— (Heckenast G. kiadásában) , mi a melegebb hónapokban 

ritkaságok közé szokott tartozni, egy pár eredeti magyar re
gény jelent meg, min annál inkább örvendünk, mert már 
majdnem azt lehetett hinnünk, hogy a pezsgőbb politikai 
életre épen az alkalmazható, a mi a háborúkra, t. i. hogy 
„inter arma silent musae.“ De hogy ez nem egészen áll, bi
zonyítja Jókainak most folyó „A szerelem bolondjai" regé
nye, s aztán a Heckenástnál megjelentek, u. m.

1. — nAz anyák büne}u regény négy kötetben, irta Távol• 
gyi Titusz. Egy-egy kötet ára 1 ft. Tóvölgyit legelőször is 
legkedveltebb regényírónk, Jókai Mór ajánlá a magyar ol

vasó közönség figyelmébe s mi hisszük, hogy a fiatal iró 
ezen müvét, hiányai dacára is, szívesen fogadja az olvasó 
most, midőn terjedelmesb szépirodalmi munkák oly gyéren 
telemnek.

2. — nA rom titkai“ ; regény b. Jósika Miklóstól, második, 
olcsóbb kiadás, 2 kötet, összes ára 1 ft.

— (Ball ági „A magyar nyelv teljes szótáránaku) 8-dik fü 
zete is most jelent meg Heckenástnál. E füzet a kár-főttől a 
hőnyit szóig terjed s ára, valamint a megelőzött füzeteké, 
60 fer.

Szerkesztői Üzenetek.
— Di'. W -nek: Használhatjuk ; azonban mindig előnyt 

nyújtunk e nemben az oly közleményeknek, melyek a mellett 
hogy időszerűek, egyszersmind gyakorlati értékkel is bírnak. 
Milyeket értünk ? mostani, némely régibb s ezután való köz
leményeink mutatják.

— Szabadkára : R-пак. Lejárta már magát az ilyen mond
va csinált népköltészet. A népköltészetben most már az iga
zit, az életképes gyökereket keressük, melyekből a nemzeties 
„müköltőszetnek" fejlődnie kell. A küldeményben sem az 
egyiket, sem a másikat nem leljük föl.

—  Nápolyba : Az említett olasz mü nem érkezett meg. Ma
gán tudósításunkra választ várunk.

— N  Váradra: M. 8-nak. Honnan kerültek ez okiratok 
eredetiei ? Nyelvezetükre s azon kor visszatükrözésére ugyan 
kevés érdekest nyújtanak, hanem gyűjteményben helyet fog
lalhatnak. Válasz nyerése után átadjuk a tört. társ. titká

rának.
— Sopronba : 8. J-nek. Egyiket sem haeználhatjuk
— - Szarvasra. 8. S-nak. Kezünkhöz jutott.

— Élesdre : M. G-nak. Már szedés alatt vau. A kép kósott, 
de jönni fog lapunkban ; az Ígérteket majd szintén illusztrá 
tiókkal várjuk.

—t Szabadkára : L. A-nak. Ilyenkor sükertclen miden aján
lás. Őszszel több eredménye lehet.

— Konstantinápolyba: E. B.-пак. Örvendünk a sükemek 
s köszönjük a küldeményeket.

— M. Vásárhelyit : F. B.-nek. Gyönge.
— Sz.-XJdvarhelylt •* A székely kalákákról egy évvel eze

lőtt már adtunk ismertetést s igy e mostanit más kézbejut
tatjuk.

— Kassára : T. J.-nek. Megérkezett s rendben van.

A  kiadóh ivatal üzenetei.
— Abonyba : P. S-nak. Julius elején kezdik meg szétkül

dését azon sorrendben, a mily rendben az előfizetések tör
téntek.

A  „ H O N V É D - A L B U M “  előfizetőinek 
névsora.

(XV. Közlemény) Fejér József h. h. pap. Ács 2 ít 60; 
Béldi István M. Vásárhely 4 f t ; Fehér Vince Ács 2 ft 60 ; 
Lázár János 2 ft 60 ; Csáthy Károly Debrecen 8 ft.

A  szabadságharc emléke első pénz
alapjára külön adakoztak :

(X /. Közlemény.) Fehér Vince reí. tanító Ács 1 ft. Az ed
digiekkel Összesen 240 ft 16 kr és 2 ezüst tallér.

Ú j d o n s á g o k .
* (A képviseltiház) most kevés ülést tartott, de az 

osztályokban annál inkább működtek. Ajun. 13- 
ikán tartott ülésben b. Nyáry Gyula, a felsőház 
jegyzője, átvitte a zákány-zágrábi, hatvangyön
gyösi vasutákról tzóló törvényjavaslat elfogadá
sáról a jegyzőkönyvi kivonatot. Kerkápolyi pedig 
a központi bizottmány részéről olvasta föl a jelen - 
téscket a közelébb előterjesztett törvényjavasla
tokról, többi közt a dohány monopóliumról, melyet 
a bizottmány a porosz vámszerződés életben ma
radásáig fenntartani óhajt. Ellenben a VII. osz
tály a monopóliumot 1870-től megszüntetni ki- 
vánja. A IX. osztály is e véleményhez járul, s 
egyszersmind a só árszabásra is külön javaslatot 
ajánlt.

j — (A „Hazánk“ cimil politikai lap) szerkesztő 
j sótői b. Podmaniczky Frigyes visszalép a azt ju 
I bus 1-jétől lapunk egyik tisztelt munkatársa, P. 
I Szathmáry Károly barátunk veszi át, kit velünk 
j együtt bizonyára a közönség íb üdvözöl v.zon 
I uj téren.

* (Napoleon herceg) a belgrádi véres eső- 
mények folytán nem fog Belgrádba menni. Buda
pestre szerdán volt érkezendő, gr. Andrásay Gj ula 
társaságában. Négy napot tölt itt. Pestről Bazolsig 
vasúton folytatandja útját, kelet felé, csak itt fog 
aztán hajóra ülni. Intézkedés történt, hogy ogy 
hajó álljon készen a herceg számára. Pesten Elő
zésére a budai kir. palotában szállást njánh*ibik 
a hercegnek, do nem fogadta el.
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E r d é l y i  k é p e k .
XX. Az 1442-iki török betörés és Kemény Simon.

Nagy-Enyeden át Tövisről kiérve, Erdély leg
klasszikusabb tájainak egyike terül szemeink elé ; 
a táj oly meglepően szép, bogy leliotlen megindu
lás nélkül rajta 
végigtekintenünk.

Л táj érdekes
ségét emeli még 
azon történeti fon
tos esemény is, 

mely 1442-ben 
Ke mé ny  Simon 
által örök emlékű.

Amott a gáldi 
kastély, lejebb a 
szent-imrei ódon 
egyház s maga a 
viruló tér , egy 
rendithctlon hőst, 
egy valódi hazafit 
idéz elő képzele
tünkbe , kinek 

emlékét méltán 
őrzi a nemzet és 
ki méltó költőink 
lantjára.

К о m é n y  Si
mont értem.

Evon kint elhul
latja koronáját a liget és újra kizöldül, az ősök 
nyomán uj nemzedék fakadt) századok múlnak; 
a századok egymást tiporva váltakoznak : de

az emlék fönnmarad s a nemes érzelem sugára 
áthat ezredéveken.

Kemény Simon nevével a történelem azon lap
jához értünk , a 
melynek olvasá
sán keblünk láng
ra gyulád.

A ХУ-ik és az 
azt követett szá
zad, mely a török 
becsapások által 
annyira neveze
tes, majdnem alá
ásta nemzeti lé
tünket. A török
nek ugyanis az 
volt vágya, hogy 
Európa urává le
gyen, mely óhaja 
hogy mennyire 
meghiúsult t azt 
jelen helyzete 

eléggé bizonyítja.
Hanem azon 

időben hatalmas 
volt, — hatalmas 
annyira,hogy ere
jét E u r ó p á v a l  
mérte össze, mely 

keresztes hadai dacára som tudta századokon ke
resztül földre sújtani.

Es kérdés, ha ITunyady, Kapisztrán, Ujlaky ép
25

Kemény Simon. (Nemes Ö. rajza.)
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Kemény nem támadnak: vájjon Magyarország 
elfoglalása által nem nyer-e kulcsot Európa többi 
államaihoz ?

Kérdés: nem volt-e a keresztény hit és művelt
ség fenyegetve ?

Magyarország, mely a töröknek útjában volt, 
századokon keresztül oroszlán-harcot vitt. Hu- 
nyady a magyar hadat diadalról diadalra vezeté, 
bár a magyar sereg a törökénél mindig jóval cse 
kélyebb vala.

A magyart a lelkesültség tette nagygyá, mely 
erő ellenében az ozmán sereg gyönge tömeg 
maradt.

Murád gyakori kisérletei legtöbbnyire meghiú
sultak ; győzhetlensége már nem volt többé tény, 
sőt a mieink bátorsága a török ellenében Hunyady 
győzelmeivel mind magasbra hágott.

Európa azonban csak tapsolni tudott Hunyady- 
nak és nem segédkezet nyújtani, pedig azon esz
me, hogy a török Európából kiüzessék, ezen idő
ben valósulhatott volna, mig ekkép Hunyady eré- 
lye dacára is csupán jámbor óhajtás maradt s igy 
az erő csakis az önvédelemre szorítkozhatott, 
mely Hunyady kormánya alatt mindig csodás 
módon sikerült, 1442-len Kemény Simon nemes 
önfeláldozása következtében.

Murádnak sehogy sem tetszett, hogy serge 
Nándorfehérvár alatt kétszer kudarcot vallott; 
az sem volt Ínyére, hogy az általa üldözött György 
rác despota Ulászlónál kedvezményekben része
sült ; sőt mindezek haragra gyulaszták s igy ki
tűzött céljai kivitelével nem is késett sokáig.

Már az 1442-ik év március elején válogatott 
serege Mezid bég vezérlete alatt a verestoronyi 
szorosan át Erdélybe ront. Hunyady, az ország 
kormányzója, harcosok hiányában a már so
kat sanyargatott Erdély sorsa felett a legko
molyabban kezde aggódni. A zavart növelte azon 
körülmény is, hogy a fenyegetett ország más ha
tárait sem hagyhatván fedetlen, nem gytíjthette 
össze katonáit. Mit volt egyebet tenni, mint vé
res kardot hordoztatni szerte az országban.

Mindemellett is Gyula-Fehérvárra alig gyüle
keztek a fegyvert fogható magyarok, ennek oka 
pedig nem volt egyéb, mint hogy sokan az ellen 
által utjokban meggátoltattak.

E közben a török mindinkább közeledett.
Lépes György, Erdély püspöke, Hunyadyt arra 

bírja, hogy a Szent-Imre felől előnyomuló török 
előcsapatot megtámadja, mely csatázva a Maros 
völgyébe vonul; a magyarok ezen visszavonulást 
futásnak vélvén: nyomon követik a török c s a p i
ját, mely tettnek azon szomorú következmén e

lett, hogy az ott már fölállított had zöme által 
körülvétetnek és az Ompoly vizén túl Borbánd 
helysége mellett visszaveretnek.

Hunyady a veszély nagyságát látva, vitéz se
regével áttör az ozmán hadon és Fehérvár falai 
mögé vonul. Maga Lépes is futásnak ered, de mi
dőn a kiáradt Ompoly vizén át akarna ugratni : 
lovastól az árba zuhan, hol a felbőszült törökök 
haladék nélkül fölkoncolják,márc. 18-án 1442-ben.

Mezid bég a magyar serget megsommisültnek 
vélvén, zsákmányolva nyomul tovább; útjában a 
gazdag Szebent támadja meg s miután a behato
lás nem sikerül, megkísérli annak körülszállását; 
azonban a szebeniok vitézül ellentállanak. Maga 
Hunyady is fölhasználva az időt, új sereget gyűjt. 
Mezid bég a vajda működése felől értesülvén, gő
gösen ily szavakra fakadt: „Hadd jöjjön gazda
gabb diadalt nyújtani nekünk.“ Majd Hunyady 
öltözetét leírván, a legmerészebb spahikra paran
csol, hogy őt élve vagy halva kezére kerítsék.

Hunyady, miután sergét rendbeszedte, Szeben 
mellett Mezid béggel szembeszáll s egyszersmind 
kémjei által értesül Mezid bég terve felöl.

S ime, midőn a jobbak lelkeit vak kétségbeesés 
szállj a meg, midőn legaggasztóbbá válik a haza 
ügye : mint nemtő előáll Kemény Sim on  ; a hazasze
retettől lángra gyűlt kebel önmagát tagadja meg; 
csakhogy hazáját boldognak tudhassa majdan. 
Önkényt ajánlja föl életét, midőn Hunyadyval öl
tönyt cserél. Jól tudta azt a hős, hogy halál vár 
rá s övéit utószor öleli hő keblére s mégis hatá
rozatához nagylelkűen hív maradt. О tiszta be
csület volt, ki a magyar nemzeten szennyfoltot 
tűrni szégyenle.

Hunyady, hogy Kemény életét biztosítsa, leg
vitézebb katonái közül rendelt mellé testőröket? 
mert előre sejté, hogy a török sereg kedvelt hő
sére méri az első nagy csapást.

Es Hunyady nem csalódott, mert már az első 
öszeütközés alkalmával minden török a vélt Hu- 
nyadyra rohan s ezen roham oly erővel történt, 
hogy azt Kemény vitéz katonái nem valának ké
pesek megakadályozni. Maga a hős mint orosz
lán küzd, remény és kétségbeesés váltakoznak 
szivében. Egy pillanatig sem feledi azonban, hogy 
magyar s végleholetig folytatja küzdelmeit., s őt 
Hunyady is hiába igyekszik megmenteni aláro
hant sergével. A török nem tágít, bár a veszély 
fejére tornyosul, mig végre a hős hosszas tusa 
után az ozmán áldozatja lesz.

Ez volt Kemény dicső halála, mely által Hu- 
nyadynak diadalt biztosított.

A nagy hős eloste határtalan örömre kelté az
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Rögtön megparancsolta,
Lökjék élve öt a tüzbe,
Iíadd lenne már egyszer vége . . .
A így szól hozzá feldühödve :
„Mindent adtam szőke pásztor,
Hogy lemondj a szép Flóráról ;
Fele részét országomnak,
Csak egy szót ajkadról halljak,
Csak egy s z ó t : „hogy nem szereted . .  , u 
S boldogság le tt volna élted .“
És a vajda alig szólott,
Feléje jönni kit látott?
Flórát, Erdély szép tündérét,
A pásztornak eszményképét,

(Románból.)

Z ilált hajjal, halvány arccal, 
Mintha küzdne a halállal.
Jön dalolva, félőrülten,
S megy a tűznek egyenesen. 
Mohón átkarolta őt 
S lelkök messze költözött . . .

Uoldvilágos csendes éjben,
Látni lehet fenn a légben 
Ö lelkezve lclkeiket,
Lebegni a romok felett,
S tovaszállnak, zzendén játszva,
A szép fényes menyországba’ !

D rága  P á l.

A g'áldi kastély, a Kemények ősfészke. (Nemes Ö. rajza.) 
(Szövege a 386. lapon.)
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kiváló szobrász! tehetség fölmerültéről , moly 
azonban képzés hiányában ismét eltűnt, a mint 
fölmerült, s hogy országszerte ismert névre is 
hivatkozzunk, csak geniális regényírónkat, Jókai 
Mórt hozzuk fel, ki különféle anyagból: köböl, 
fából, elefántcsontból mai napig folyton igen 
csinos kisebb-nagyobb szobrokat farag, s ki kellő 
kiképoztetés mellett bizonyára ép oly nagy szob- 
rászszá válik, 
a mily tőrül 
vágott eredeti 
s méltán ked
velt regényíró.

Ezen hosz- 
szabb beveze
tés szolgáljon 
egyszersmind 
azon igényte
len munkás be
vezetéséül, ki
nek, mint ilyen 
képzést nőm 
nyerhetett ’ter
mészetes szob
rász! tehetség- 

иск , egyik 
f i g y e l ő m r e  
méltó müvét 
mutatja ezon 
rajz.

E naturalista 
szobrász, Sár
it özy Sz. Fe
renc, egyszerű 
hajóács az ó- 
b u d a i hajó
gyárban, hol l 
forint 48 krnyi 
napidijért kell 
t e r h e s  kézi
munkát végez
nie, hogy maga 

és családja 
nyagi szüksé- 
oit fedezhes

se. De miként az életképes növény-csira a ráne
hezedő szikla alól is kidugja majd lombot is 
hajtó fejét, úgy a művészi tehetség az ács báró
ja alatt is jelét adja léteiének.

Az élet gondjai, a fárasztó ács-munka sem 
v alán а к képesek Sárközyben a tehetség csiráját 
elölni, mit ö álmától ellopott éjjeli órákban, a 
testét ki móri tő napi munka után napról napra,

csupán önszorgalmára utalva, igyekvők magában 
kifejleszteni.

Mi már több, valóban művészi tehetségre mu
tató faragványát láttuk, melyekről annak idejében 
minden lap megemlékezett; ilyen volt egy bot, 
Petőfi szobrával s dombormi vü faragványokkal a 
költő veiseiböl; ogy másik bot, melyet a hajógyár 
igazgatójának tiszteletére készített, s aztán egy

emberalakokat 
ábrázoló dom
bormi vés kép
keret, melylyel 
1861-diki fel
irati javaslata 
után Deák Fe
rencnek, a szin
tén naturalista 

szobrásznak 
mutatta be hó
dolatát ; mely 
müvek minde
gyike megér
demelné, hogy 
valaha ritka
ságkép — mint 

egyszersmind 
adat hazai mű
vészetünk tör
ténetéhez , 
a nemzeti mú
zeumban fog
laljon helyet.

Rajzunkban 
bemutatott mü
vének keletke
zési története 
ez : 1866-ban
himlői* a g á ly 
tört ki ( )-Bu- 
dán, mely 50 
egyénnél töb
bet sú jtott ágy
ba. Ezek közt 
volt naturalista 
művészünk, 8. 

is, kire annál súlyosabban nehezedéit a betegség, 
mert egyszerű hajóács létére nem várhatott ké
nyelem közt felüdülésére ; azonban valamint már 
más alkalmakkor, úgy ezen ízben is különös 
gondja alá vette őt Török József pesti gyógyszo- 
rész. Háláját tehát szobrászi tehetsége müvével 
óliajtá kifejezni, s igy készité el dombormivü fa- 
ragvánvát, melyre összesen kilenc hónapot fordi-

Eg*y magyar naturalista szobrász kerct-faragványa.
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tott, ünnep- s vasárnapokon s éjjeleken át szor
galmasan dolgozván rajta, minthogy nappal a 
hajógyárban kellett kenyerét keresnie.

Áz ovál-alakú keret, mely egy darab fehér 
platán fából van készítve, 34 hüvelyk magas és 
24 hüvelyk széles ; a koszorút rajta gyógyászati 
mérges és ártatlan növények képezik, s a belin-

dek leveleken pók és skorpió mászik, a rózsákon 
pedig csalogányok látszanak. Láthatni e művön 
a gyógyászat és gyógyszerészet különbőz') jelvé
nyeit, j óltevője családi s a haza címereit és több 
rendbeli, összesen 782 betűből álló feliratokat, 
mind domborműben.

A p é z s m a - hóü .
(Vége.)

Igen érdekes a pézsmahód-helységekot figye
lemmel nézni, — mondja könyvében az uta
zó. Ha nyúlik az árnyék, s vesznek a hangok s 
csakhamar nem hallani egyebet a sás között, fuj- 
dogáló szellő egyhangú susogásánál, megszólal 
néha a bagoly is, s a gerlice-galamb fájdalmas 
nyögése. E hangok az éj közeledtét hirdetik. 
Csöndes éjeken az egész hódsereg elősétál, hogy 
úszkáljon. Látni a játszó kódokat, a mint úszkál
nak a viz felületén, vagy élelem után gondoskod
nak. Az uszkálók nagyon hasonlítanak a hajitó- 
fadarabokhoz, úgy hogy a. legélesebb szem is csak 
a fel-felbugyborékoló habocskáknál veszi észre 
csalódását. A legkisebb zaj hallatára, mely valami 
veszélyt jelez, azonnal eltűnnek. Különben aztán 
újra előtűnnek s szolgáló ebekhez hasonlag kiül
nek lakásuk homlokzata elé s rágicsálnak valami 
nád- vagy kákacsutkán, melyet két első lábukkal 
tartanak. Némelyek a part felé úsznak, a káka 
és sásban tartván élelmüket, hogy azt a bagoly 
vagy más állat el ne rabolja. Sok pézsmahód 
minden cél né! к ül úszkál a vizen, csupa mulat
ságból.

Egy hideg decemberi napon nagy ügygyel-baj- 
jal mentem a hóban egy indussal, ki el volt látva 
eszközökkel a hó olkapargatására, hogy végre a 
pézsmahódok lakásához érhessünk. Nem kis munka 
volt a fagyos talajt feltörni, de végre mégis elér
tük a földalatti utakat. Először nem láttunk kódo
kat, mert nem értünk kellő helyre. Egyszerre 
azonban széles üreghez jutottunk s láthattunk a 
legkényelmesebb széna és száraz levél ágyon 
egész iszapi pézsmahód családot. Az állatok annyi
ra álom-mámorosak vajának, hogy nem is igye
keztek megnekülni. Valami nagyobb ellátásra elő
re nem gondoskodtak, — s egymás testével me
lon geték tagjaikat.

Elmentem azután a kunyhós hódok tavához. 
Aj é g  annyira erős volt, hogy egy terhes szekeret 
is elbirt volna s csakhamar ott valánk a kákából 
épült kunyhóknál, melyek három-négy lábnyira 
mélyednek a vizbe. Nyílásukat nem lehető észre

venni, habár a kunyhóknak majdnem egész felső 
része kiemelkedők a vizből Mikor a havat eltávo
lítottam és szétszakgattam ásást fü és szárazleve
lekből készített fészkekben alvó pézsmahódokra 
akadtam s eltagadhatlan meggyőződtem, hogy 
kétféle pézsmahód van.

Az egyik fajnak földalatti utai nem valami 
nagyon méltók figyelemre, de kunyhói építési 
módja inkább megérdemli a fölomlitést.

Az épület ama része, mely víz alá kerül, elég 
szilárdan áll, — fadarabokra, sásra, kövecskékre 
s gazra van építve és a vizen felül nehány ujjnyi
ra emelkedik. Itt emelkedik a székhely, mely ösz- 
szefont kákából, iszapból s fából készül. A bejárat 
mindig a viz alatt szemlélhető,— a fekhely pedig 
fönn a viz felett. Vízmentesre nem tudják a hódok 
hajlékukat épitoni, — belseje a lakásnak mindig 
nedves. Télen, ha a viz megfagy, a székhely szá
raz marad.

Csak az megfoghatatlan, mint tudják megőriz
ni a viz alatt ama könnyű anyagokat, melyekből 
hajlékukat építik ? Mikép lehetséges, hogy a viz 
romboló ereje szét nem málasztja addig, az egész 
homokra épült lakásokat, mig csak az iszap, ká
ka, fa és a többi szilárd anyaggá nem tömörül ?

A pézsmahód nősténye háromszor fiazik éven- 
kint s mindig négyet és nyolcat. Ez a termékeny
ség gátolja kiveszését, mert különben annyi ellen
sége van, hogy csakhamar kipusztulna. Az orv
madarak mindig lesben állnak s a ki tőrbe ejti a 
pézsma-hódot, ügyeljen rá, hogy rögtön hatalmá
ba kerítse, mert különben a tollas haramiák ka
parják el szeme elől. Egyik elkeseredett ellensége 
a menyét, mely éjjel nappal, vizen szárazon üldö
zi. Különben a tőrvetők, mind a fohc'rek, mind az 
indusok, még gonoszabb ellenségei. Volt év, mi
kor 500,000 darab pézsma-hód bőrt is szállítottak 
Európába- A legutóbbi londoni prémes bőr kiállí
táskor, 1865-ben, 94,000 darabot adtak el s ez 
is nagy feltűnést okozott. A hód bundája a fény- 
üzesi prémekhez tartozik s különösen a száraz- 

I földön adatik el nagy számmal. Pézsmájának,



melytől e hód nevet nyerte, erős szaga van, de az 
úgynevezett mosuszszal nem ugyanaz. Mindkét 
pézsma-zacskója mindjárt a fark tövében van. 
Legnagyobb szaga van pézsmájának tavaszkor. 
Ha a pézsma-hód zacskóit leveszik, húsát is 
meg lehet enni, s némelyek nagyon kellemes Ízű
nek tartják.

A pezsma-hód élelmét illetőleg annyit mondha
tunk, hogy az sokféléből áll. Megeszi a zamatos 
kákát, füvet, gyökeret s fahéjat. Bárha őrlő állat,

H A Z Á N K  S .

A galléros gyík.
Uj világrészek, uj tartományok folfödözése a 

tudományok sok szakában okozott változtatásé 
kát, leginkább azonban a nép-, hely-, föld- és ál
latiamé körében.

Amerika s Ausztrália felfodözése s Afrika nagy 
részének a múlt század vége óta történt kutató és 
tudományos mogutazása mily sok felfödözésre, 
mily uj ismeretekre vezetett! Azóta egészen más 
fogalmaink s rendszerünk vannak az emberfajok
ról s az állatország oly különösebb teremtményei 
— mily eket azelőtt a tudósok is csak agyrémek
nek tartottak, — ma már jó ismerőseink, látjuk 
őket pontosan lerajzolva, szokásaikat, szerveze
tüket, életmódjukat stb. leírva, sőt nem ritkán 
egész élő valódiságukban csodálkozhatunk rajtuk, 
vagy gyönyörködhetünk bennük állatkertjeink
ben, vagy a múzeumokban levő kitömött vagy 
borszeszbon elhelyezett példányaikon.

Ezen ritkább, vagy legalább Európában nem 
honos állatpéldányok egyikét-másikát már gyak
rabban ismertettük lapunkban. Ma ismét bemu
tatjuk egyikét az ausztráliai „galléros g y ík b a n .“

A galléros gyík a mi magyarországi gyíkjaink
nak rokona, s mégis mennyire különbözik tőlük t 
Sok nő már a mi kedves, eleven kis gyíkunktól 
is megijed, mennyire elszörnyüködnék tehát még

akkor, ha magános sétája közben a három lábnyi 
hosszú, rút arcú, izgő-mozgó íarkú galléros gyík
kal találkoznék! Ezt azonban a mi gyíkunktól 
legfőkép sajátságos és nagy gallérja különbözteti 
meg, mely füleitől indulva ki, négy ráncba oszlik 
s fölfelé irányul. Ha előlrül tekintjük az állatot, 
egész teste el látszik tűnni ezen szárnyak mögött, 
melyeket pikkelyszerii lemezek borítanak s ezek 
legnagyobb részt éles csúcsokban végződnek.

A galléros gyík azonban ezen — úgy látszik 
nehézkes — nyakékessége dacára is bir némi ele
ganciával, mert igen kifejlődött tagjainál fogva 
gyorsan és könnyen mozog. Hátában, valamint 
hongerszerü farkában nincsenek csigolyák. Láng
vörös színét barna vonalak szakgatják meg s ezek 
oldalain rendszeres alakokat képeznek; farka 
barnán gyűrűzött, feje s gallérja vöröses s mind 
feje, mind gallérja mindegyik oldalán egy-egy 
fekete folt van. Hosszú lábai, igen mozgékony ujjai 
és horgos karmainál fogva kitűnő mászó; nincs 
fa, mely magas vagy meredek lehetne részére s 
ágról ágra szökve könnyedén üldözi zsákmányait, 
az apró állatkákat, melyeket nagy biztossággal 
ragad meg s melyek mély torkában azonnal el
tűnnek.

Dóré Gusztáv illustrált bibliájáról.
Franciaország ezen geniális művészéről már 

több alkalommal szólottunk lapunkban; ismertet
tük művészi életpályáját, figyelmeztettünk légid 
válóbb munkáira s ép oly változatos, mint eredeti 
felfogású, művészi kivitelű rajzaiból már számo
sat mutatott be a „Hazánk és Külföld“.

Nagyobbszerü munkái közül különösen figyel- 
moztettünk az 0- és Uj-Testementomnak általa 
készített s az egész müveit világon hatást gerjesz
tett illusztrátióira, melyek a még alig 36 éves, de 
már 60,006 darabnál több illusztrációt készített,

bámulatos tehetségű férfinak, utolsó kiválóbb
müvei.

A bibliának ezen, Dóré által illusztrált első ki
adása, a szentiráe mindkét részének egész szövegé
vel együtt eredetileg Franciaországban jelent, 
meg, de Stutgartban csakhamar német kiadást is 
rendeztek belőle, mely tizenkét 3 frt 30 kros fü
zetben jelenik meg, a mai számunkban bemuta
totthoz hasonló 240 darab illusztrációval, úgy hogy 
ezen egész biblia ára 39 frt 60 krba kerül. A val
lásos kegyeletnek és a hazai müizlés emelésének
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Jákob S Úzsuu kibékülése. (Dóré Gusztáv illusztrált Bibliájából.)
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egyformán szolgálatot fogna tenni azon magyar
országi kiadónk, ki Dóré ezen bibliai illusztrá
cióit magyar nyelvű szöveggel is kiadná.

Midőn ezen díszmüben lapozgatunk, annak min
den rajza bosszú időre veszi igénybe figyelmün
ket, egyik-másik kép azonban különösebb mérv
ben ragad meg. Ilyen azon nagyszerű csoportozat, 
mely az Kzsau és Jákob közt való kibékülési je-

Háránba, kinek juhait Lea és Ráhel bírásáért 
tizennégy esztendeig őrizte. Midőn azonban apó 
sánál meggazdagodott : feleségeivel, gyermekei
vel s nyájaival együtt, vagy miként a biblia mond 
ja : szolgái és barmaiból álló két seregével hazá
jába visszaköltözött. E közben találkozott a nyílt 
úton bátyjával, Ezsauval, ki négyszáz férfi élén 
indult ki ellene, de ki alig pillantá meg öcscsét,

Л galléros gy ík . (Szövogo и З'.П. lapon.)

lonetben tárul olénk. Ismételjük az ismert törté
netet röviden V Ki ne tudná még gyermekkori 
tanulmányaiból, hogy Jákob Ezsau olsőszülöttségi 
jogát, ez utóbbitól egy tál lencséért votto meg, 
bogy bátyját az atyai áldástól megfosztotta s bogy 
Ezsau örök ellenségeskedést esküdött ellene. Ezért 
aztán Jákob nagybátyjához, Lábánboz menekült

midőn karjai közé rohan s kények közt bekül ki 
vele. E szép jelenőtől állitá szemeink olé a művész, 
Jákobot és Ezsaut családjaiktól körülvéve s hát
térben a szolgák csoportját, a tevék magas hátán. 
A csak könnyedén odavetett tájkép s a háttér 
végtelen távlatot nyitnak elénk, mig szemünk a 
megható előtéri jelenetei! nyugszik.
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A borostyánkő történetéhez.
(V%e.)

A borostyánkövet jelenleg Frankhon, Németal- 
föld es Grönland barnaszéntelepeiben találják, 
továbbá Olasz-, Spanyolország, China- és Indiában* 
A Lymfjord és az Elbe közti éjszaki tengerpart, 
melyen valósziniileg Pytheus a borostyánkövet 
kereste, még mindig mintegy 3000 fontnyit ad 
évenként. De a borostyánkő legdúsabb forrása 
most is a keleti tenger, melynek hullámai azt vi
har után partra dobják és részben a fövénybe te
metik. Azonban nem csak a tenger, hanem e tá
jék minden nagyobb tava borostyánkövet hány 
partjára ; ezek közt Penzlin mellett 1842-ben egy 
2 font 4 lat, nagy Schönebeck mellett pedig 4 
font nehézségű találtatott.

Midőn a vihar felkorbácsolta a tengert és a 
még mérsékelt szelektől hányatott hullámok kin
cseiket partra hányják, akkor a partlakók ten
gerre sietnek borostyánkőhalászatra. Hálóikkal 
ilyenkor a hullámcsapás elé állnak, és tengeri fű, 
rothadt fadarabok és egyéb növényekkel egye
temben a borostyánkövet is kihalászszák; gyak
ran két-három hullám elégséges a háló megtölté
sére s nem egyszer egyetlen hullám több fontnyi 
legszebb borostyánkövet dob a hálóba; nők és 
gyermekek azután kitisztogatják a nyert zsák
mányt és átadják a felügyelőnek. Azonban ezen 
kei esetmód épen nem könnyű és veszély nélküli, 
mert a nyereményt Ígérő viharok csak tél felé 
szoktak boállani, és ilyenkor a halászok bőrcsu- 
hái,melylyel nyakig mennek a vízbe, oly keményre 
szoknak megfagyni, hogy csak tűz mellett olvad
nak fe l; borzadályos látványt nyújt ezen bátor 
férfiak tusája a jeges hullámokkal, melyek őket 
minden pillanatban elnyeléssel fenyegetik. Ha a 
tenger lecsillapult és tükre ismét simává lesz, a 
borostyánkövet csónakokon halászszák ; a halá
szok éles szemei 10—201ábnyi mélységben is fel
ismerik azt, ekkor kivetik hálójukat és a tenger 
melyéből húzzák ki, sőt télen, midőn a tenger
part széleit jég fedi, abba vájt lyukakból szedik 
ki a borostyánkövet.

Azonban nem csak a. tengerben és a parti fö
vényben, hanem a parttól néha 40 órányira fekvő 
hegyekbe temetve is találják a borostyánkövet. 
Mintegy 300 évvel ez előtt véletlenül a föld föl
szántásakor bukkantak rá és már 1559-ben rend
szeres ásatások történtek; de a borostyánkőása
tások épeu oly kevéssé hoztak áldást a partla
kóknak , mint a brazíliaiaknak gyémántjaik; 
azon idők önkényuralma alatt az ásatásokra

kényszerítve, jólétük elenyészett. — A feleske
tések, a kemény felügyelet, a nehéz bünteté
sek, melyek a borostyánkő ellopása vagy eltitko
lására valának kitűzve : mindez aláásta erkölcsi 
érzetüket. Idő folytán a kormány ugyan felismerte 
a káros erkölcsi hatást és elhatározta a borostyán
kőásatásokat bérbe adni, azonban késő volt, a tör
vénytelen keresetmódot többre becsülök és az 
ajánlatot visszautasiták.

A múlt század vége felé egy nagy vihar rop
pant mennyiségű földet hordott le a parti hegyek
ről, mi által egy borostyánkőtelepet csupaszitott 
le, mely a tenger szinével egyenlő magasságban 
messze, gyakran 440 lábnyira nyúlt be a hegyek
be ; e véletlen következtében a borostyánkövet 
bányászatilag kezdették ásni és 1789-ben erre 
nézve első kísérlet tétetett nagy Hubnicken falu 
mellett, de ettől csakhamar el kelle állni, mert az 
ásás után leomló homok a munkát felette veszé
lyessé tévé; ekkor le a földbe bányaüreget ástak, 
s itt különböző rétegek alatt találtak is mintegy 
hadmadfél lábnyi erős borostyánkőtelepet, azon
ban ez is a leomló hegységek alá temettetett és 
igy az egész kísérlet meghiúsultnak bizonyult be

1811-ben a borostyánkőásatások újabb lendü
letet nyertek ; a kényszermunka el lön feledve, a 
számosán jelentkező munkásokat dúsan fizették, 
azóta a partok lejtőzetein, különösen Brüsterort, 
Lapőhnen, Rauschen és Neu-Kuhnen mellett je
lentékeny ásások történtek; azonban az ásások 
következtében nyert eredmény mégis kisebb, mint 
az, melyet halászat által nyernek ; átalában két
száz év óta a borostyánkő nyeremény körülbelül 
egyforma maradt.

Königsberg mellett a borostyánkőnyeremény 
évi 10,000 tallérért egy magánosnak adatott bér
be és ámbár a költségek is ugyanoly mennyiséget 
tesznek, a vállalat mégis kamatozónak mondatik, 
mert a borostyánkő ára még mindig elég magas
nak mondható, értéke, mint a gyémántnál, a dara
bok nagyságával arányosan emelkedik; az eddig 
ismert legnagyobb darab, moly a berlini gyűjte
ményben találtatik, a parttól moszsze távolban 
Gumbinnen falu mellett találtatott, 133/4 hüvelyk 
hosszú, 8V2 hüvelyk széles, 3 — 6 hüvelyk vastag 
és 13 fontot nyom, tulajdonosán törvényileg meg
szabott tizedrész értéket, 1000 tallért kapott érte. 
Az orosz cár a porosz királyoktól annyi boros
tyánkő ajándékot nyert, hogy a Pétervár mellett 
levő Czarskoje-Selo palotának egyik terme, mely
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30Q lábnyi területű, a tetőtől a padozatig egé
szen borostyánkővel van kirakva ; a benyomás, 
melyet e terem látása okoz, komor, maga a terem 
pompásnak épen nem mondható.

De ha meg akarnék tudni, mikép jutott hát a 
borostyánkő a tengerbe és a parti hegyek agyag
rétegeibe, úgy kell tennünk, mint azon emberrel, 
kit oly társaságban lelünk, hová nem látszik tar
tozni, t. i. kül- és [belértékét, állapotát, eredetét, 
rokonságát, műveltségi fokát, stb. igyekszünk ki
fürkészni; egyik vagy másik mód azután mindig 
megmagyarázza, miként jutott az idegen о társa
ságba ; ha valamely feltűnő követ Jelünk oly kör
nyezetben, hol ezt találhatni nem vártuk, akkor 
ugyanígy teszünk, először külalakját veszszük 
szomügyro, vájjon sima, gombölyded, vagy talán 
szakadozott szélű, — továbbá természettani és ve
gyi alkatrészeit, vájjon gránit, homok- vagy mész
kő stb., s ezen vizsgálat által lassankint rájövünk 
a kő természetére és eredeti hazájára ; ily formán 
nyerendünk felvilágosítást a borostyánkőről is.

Külseje, üvogszerü átlátszósága, világos színe 
és keménysége, moly simíthatóvá teszi, ezek ad
ják a borostyánkőnek, mint ékszerekre alkalmas
nak értékét. — Mig a borostyánkő Königsberg, 
Danzig és Konstantinápolyban is meglehetős dur
va müszerokkel kezoltotik, addig a párisi müesz- 
torgályosok a legpompásabb tárgyakat készítik 
belőle, molyok onnan roppant árakon ismét Né
metországba visszavitotnok. — A drágakövekben 
dús kelet, nem kevesebb előszeretettel viseltetik a 
némot tongerok terményei irányában is ; boros
tyánkőből készült nyakláncok és karperecok 
Egyiptomba és Indiába vitotnok, mig a talált bo
rostyánkő lognagyobb része pipaszopókául Tö
rökországba megy; a legszegényebb török is 
igyokszik pipájára egy kis darabot szorozni, mert 
azt hiszik, hogy az ajkakra okozott kellemes ér
zésen kívül ragályos anyagokat nem vosz magá
ba s igy a pestis ellen is megóv. Egy nagy, tejfehér 
ér- és foltnélküli borostyánkőből készült szopóka 
gyakran 40— 100 talléron adatik el.

На a borostyánkő már az íivoggoli hasonlatos
ságánál fogva a mézga (Harz) féléket juttatja 
eszünkbo, annál inkább történik ez éghetőségo 
által ; a lángnál könnyen meggyűl és forró vas
lemezeken szétfolyik, az égésnél kifejlődő kelle
mes szag, becses füstölőszerré teszi. — Л pompás 
illatszerekben dús kólót, dacára ennek a boros
tyánkövet nagyrabecsüli, sőt Khina, Japán és Per
zsiában az isteni tiszteleteknél sem szabad hiány- 
zania.

A mit a külső gyanítani enged, azt megerősíti

a vegytan, mely a borostyánkövet elemeire szét
bontva, bebizonyítja, hogy az csakugyan mézga. 
A nélkül, hogy a vegybontás minősége és ered
ményébe bocsátkoznánk, csupán azt említjük meg, 
hogy egyeb alkatrészek közt egy illó olajat tar
talmaz, melynek szagát köszöni és az úgyneve
zett borostyánkősavat, mely már 1546-ban ismert 
volt s mely később a terpetinben is feltaláltatott. 
A mi egyéb jelek mellett még a borostyánkő nö
vényi — illetőleg — mézga természete mellett szól, 
az az abban befoglalva található rovar és növé
nyi maradványok, moh és apró kövecskék, me
lyek leginkább a keleti tenger partjain található 
borostyánkőben szemlélhetők; ezen foglalványok 
minőségéből következtethetni, hogy a borostyán
kő mézga akkor, midőn ezen rovarokat felvette, 
nagyon folyó lehetett s hogy csak igen lassan 
merevülhetett meg, mert ezeknek legkisebb s leg
gyengébb részei természetes állapotban és jól 
megtartva jönnek ölő. A borostyánkőben található 
rovarok a ma is Európában élő rovarnemekhez 
tartoznak, vagy legalább Brazília és uj Hollan
diában rokonfajokkal bírnak , ezek: bogarak, 
legyek, csodálatos alakzatú pókok, vastag fejű 
hangyák, sáskák, ezer lábúak, kis skorpiók, me
lyek a most élőktől egészen különböznek.

Az ily apró szervezeteket magában foglaló 
borostyánkőért fizettetni szokott magas ár nagy 
csalásokra nyújtott alkalmat, a mennyiben a bo
rostyánkövet mesterségesen kivágták, különféle 
\\y apró rovarokat behelyeztek és mastixszal ismét 
betöltve, edző hamanynyali (aetzkali) megnedve- 
sités által összeragasztották. A csalás természete
sen csak rövid ideig tarthat, a mennyiben az ily 
összeragasztott borostyánkő forró viz vagy bor- 
szeszben újólag megnyilik.

Kétségtelen tehát, hogy a borostyánkő megszi
lárdult mézga; de hát milyen fák voltak azok, 
melyek nedvéből O’edett az, élnek-e még ezon 
fák és ott nőnek, mint előbb, a keleti tenger 
partjain, vagy talán távolabb, áldottabb éghajla
tok alatt? vagy talán egy természeti forradalom 
megsemmisítő őket és sírjaik felett évezredek 
vonultak odább ?

Hogy a borostyánkő képződése nem tehető a 
legrégibb korszakokba, az abban találtató, a mai
akkal hasonfaju és nemű rovarokból következ
tethetni ; másfelől pedig nem létezik ma oly fa, 
molyhoz hasonló oly roppant mennyiségű mézgát 
termelhetett, mint a borostyánkő fa. Chiliben ugyan 
ma is találtatnak roppant mózgadús fák, de oly 
nagy darabokat, minők némely, bizonyosan csak



A h у s l c r i a.
(Nöszenv.)

Azon betegségek sorozatában, melyeket az ösz- 
szes idegrendszer bántalmazottságából származ
tatnak, főhelyet a hysteria foglal el. Testvérei — 
a nyavalyatörés, a dermedot, merev- és kedélykó
rok stb. fölötti elsőségét, valószínűleg ezerféle 
alakban való megjelenéseinek, valamint roppant 
elterjedettségének köszöni.

Ezen betegség — mely terjedésében úgy lát
szik, a művelődés előre haladásával egycnlépést 
tart, kizárólag a nőnemet gyötri! Vannak ugyan I 
egyes orvosok, kik állítják, hogy kifejlődni látták 
egyes, női kinézésű, kicsapongásokban elgyengült 
férfiakon i s ; ez esetek azonban minél ritkábbak, 
sőt létezésük kétségbevonott.

Azon körülmény, hogy e betegség csaknem ki
vétel nélkül a műveltebb osztályhoz tartozó höl
gyeken eszloltetett, ama föltevésre vezetett: mi
kent a baj főleg szellemi befolyások szülöttje. Az 
esetek számánál positiv helyi tünetek nem talál
hatók, tagadhatlan ugyan, hogy előjő ez néha, 
mint bizonyos — alább említendő — kórok kísé
rője, csak hogy meg is szűnik, mihelyt előhozó- 
ja, a bizonyos kór, megszűnt.

Erősebb kedélymozgalmak a szilárd alkotásu 
férfiakon is külső jelekben mutatkoznak ; az arc 
hévül vagy elhalványodik, akarat nélkül mozgás
ba jőnek a tagok, ajkaikat beharapják ; vagy el
lenkezőleg, a rémület pillanatában merevségbe 
esnek, az izmok megszűnnek működni; a bánat, 
bú, szerencsétlenség leveri őket, szótlanokká, 
magánykeresőkké, nem ritkán őrültekké lesznek.

Ha most a nők ideges alkotását tekintetbe 
vesszük, igen megfoghatóvá lesz előttünk : hogy 
e lelki benyomások, megrázkódások reájuk tízsze
res erővel hatnak, s igy az ezek által egyénisé
gükben létrehozott tünetek is fölötte fokozottak.

Az elkényeztetett leányka, ki elébb megszokta 
minden akaratának teljesülését, ha bármi viszo

nyok változása folytán vágyait be nem töltheti; 
az elhagyott, megcsalt szerető, szégyenében, 
bánatában ; az ifjú nő, ki férjében a keresett esz
ményképet nem leié fö l; a költői lelkű szolid te 
remtés — durva férfi oldalán ; a kényelemhez szo
kott hölgy a nyomor súlya alatt; s a  gyermeke 
elhunytál! kesergő anya — gyakorta egy nemébe 
az érzékenységnek esik.

Lelkületűk szokatlanul megváltozik, sokat sír
nak, lehangolttak, magánykeresők, majd minden 
ok nélkül egyszerre felvidulnak s újra hasonlón 
ok nélkül komorságukba esnek vissza. Máskor 
ez érzékenységük határozott irányt vesz, p. o. 
fájdalmakat érezni vélnek a test különböző ré
szein, azok miatt aggódnak ; vagy-nem ismert ha- 
tanyok folytán érzékeik föltűnő, rendkívüli éles
séget nyernek. Az egyik p. o. észrevoszi, ha a 
kezében tartott nagyszámú sőrétek közül csak 
egyet is elveszünk, vagy hozzátoszünk, a súlynak 
legcsekélyeb változásai föltűnnek olőtte. A má
sik a hőfoknak parányi, 2—3 tizeddoli vál
tozását megmondja; a harmadik becsukott sze
mekkel egész biztossággal különbözteti meg a fé
meket, ujjali tapintása után !

ismét másoknál a szaglási képesség van fölötte 
megélesedve; én ismertem egy nőt, ki képes volt 
egy lépésnyi távolról megmondani, ha van-о szi
var nálam, vagy nincs. Egy másik két, ölébe tar
tott szövetet megkülönböztetett és megnevezett, 
szaglása segítségével.

Némely hystericus nőnél viszont az izlelés érzé
ke fokozódik ily finomságra.

A külérzékek о feltűnő élessége mindazonáltal 
a ritkaságok közé tartozik; szerencsére, mert 
ugyan megszaporodnék a jópénzért jóslók, csuda- 
tevők s több ily es cégek alatt csalók száma; va
lamint még több hívőre találnának a világbolon- 
ditó delejezők, ha számosabb, ily meglepő müve-



E g y  li  é  t  t ö r t é n e t e .
— Június 15. —

(VK.) Megint egy áldozat! A folyvást uralkodó 
járvány , melynek lázas karjaiba egymásután 
rohan boldog boldogtalan, ismét egy derék Író- 
társunkat ragadt el a ..múzsák berkeiből.“

No féljen az olvasó, - nem valami halálhírről 
van szó.

E gyászfátyolos bevezetés mindössze is csak 
azt akarja jelenteni, hogy a balközép „Hazánk“- 
ját két hét múlva már P . S za th m d ry  K áro ly  bará
tunk fogja szerkeszteni, ki eddig regényeket és

elbeszéléseket irt, ezentúl pedig vezércikkeket 
fog írni.

Mirlapirodalmi történetünk csillagzatában — 
úgy látszik — meg van az már írva, hogy a po
litikai lapok szerkesztői mind--— regén yírók  legye
nek. Ha az egyik visszalép, jön utána a másik.

A párt, a közönség, az elvbarátok kétségkívül 
örvendhetnek, hogy о komoly politikai szellemben 
vezetett lap újra egy derék szerkesztőt nyert; de 
о nyeremény másrészről veszteséggel jár. Egy
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mttág, melynek most igen kevés híve van, veszti 
el megint egy buzgó munkását. Az első rend ki
váló hősei már úgyis rég átpártoltak a politikai 
zászlók alá, most a másodikra került már a sor.

Meglehet, hogy a mai világ előtt kissé naivnak 
látszik sopánkodásunk, mely a szép ir odalom  iránti 
előszeretetből ered. Az emberek lassankint hozzá 
szoknak — keveset adni arra, mi a műveltség 
virágját képezi. Azt hiszik, hogy a költészet az 
ifjúságé, s nemzetünk túl van e lelkesült koron, 
neki-férfiasodott, sőt tán egy kissé el is öregedett, 
s nem találja többé kedvét a költészet sugallatai
ban. Mily szomorú volna ez, ha való lenne ! Nem 
a férfiasság többre törő érettségével állnánk szem
közt, hanem a fásultság szomorú meddőségével!

Franciaország is, midőn most jelenére gondol, 
gyakran fölsohajt: hová lett egykori dicsősége 
a költészetben és a szinpadon ? A napóleoni ura
lom egyik fájdalmas balkövetkezésének tartják, 
hogy az irodalmi ragyogás nagyot csökkent. Min
den mély gondolkozó érzi, ott és mindenütt, hogy 
minél anyagiasb törekvések hevítik az emberiség 
egy részét: annál nagyobb szükség van a költé
szet igaz hangjaira. A mi máskor csak szellemi 
táp volt, az most társadalmi egyensúlyozóként is 
szükséges. „Dalokat! — kiáltá egy amerikai iró; 
— különben megsiketülünk a gyárkerekek egy
hangú zajában !“

Hasonlót kiálthatunk néha mi is, midőn fejünk 
zúg a folytonos politikai zsivajtól. Ritkaságkép 
most van épen egy gyűjtemény oly dalokkal, me
lyekben örömünket találhatjuk. Tóth K álm án  adta 
ki „újabb költeményeit“ egy csinos kötetben, 
(megjelent Deutsch Mórnál.) Tiz éve körülbelül  ̂
hogy ez egykor oly termékeny lyrai költő tül, ki
nek „Vadrózsáiban“ a szerelemnek oly édesbús 
világa van visszatükrözve, nem jelent meg vers
gyűjtemény. Nem a forrás száradt ki benne, hanem 
hiába! — olykor jött, midőn a képirók csapa
tostól lettek photographokká, a költők szerkesz
tőkké. Az irodalmi napszámosság hálásabb lett, 
mint az irodalmi dicsőség. De bár ezzel, (t. i. a di
csőséggel,) mint az egyik anabaptista elég fanya- 
rúl és a mellett okosan mondá: „jól nem lakunk“, 
mégis szomjazik rá mindaz, a ki egyszer csak 
egy csöppjét is megizlelte.

Az élclap-szerkesztő Tóth Kálmánban sem 
nyomhatá el egészen a költőt. Nyolc-kilenc év 
óta negyven lyrai költeményt irt, melyekben te
hetsége még mindig emelkedőben van. Sze/elem, 
fájdalom, csüggedés, meghasonlás, a s z í v  édes 
szeretető, csalódás, honszeretet stb. képezik о köl
temények elemeit. Mélyen átérzott gondolatok

egyszerűen fejezve ki, a szenvedélynek erős és 
rövid nyelve, a humor fájó-szép játéka ragyognak 
néhol bennök.

Egy hu oristánk mondá egyszer, elragadtatva 
egy müvészjátékát 1: „ha én igy tudnék hege
dülni, mindig hegedülnék.“

Ugyanezt mondhatják a költészet melogszivü 
barátai Tóth Kálmán némelyik költeményére:

„Ha igy tudnék verset irni, mindig verset 
i nék !“

Igen! ha sokan hallgatnák a hegedüszót és a 
verseket. — De a mai világnak más gondja van. 
Vasutat és gőzmalmot épit, gazdagodni kíván, s 
csak azok a tragédiák rázzák meg, melyeket az 
életben lát.

Az elmúlt héten volt módja a világnak egy 
ily tragédia fölött rázkódni meg. A szerb fejedel
met és egy rokonát orgyilkosok ölték meg a top- 
tschideri parkban, mely Belgrád közelében fekszik 
s az Obrenovicsoknak kedvenc nyaralója volt 
mindig.

E szörnyű hir átalában mindenütt nagy nyugta
lanságot okozott, de különösen nálunk. Obreno- 
vics Mihály nem csak nemes fejdelem és józan 
államférfi volt, hanem egyszersmind barátja nem
zetünknek, melyhez sok kötelék csatolta.

Egykor tanárja is magyar volt, nagy jószágo
kat birt hazánkban, sok jó barátot arisztokráciánk 
körében, s nejét is — kitől azért kellett csupán 
elválnia, mivel frigyüket a végzet nem áldá meg 
gyermekekkel — a gr. Hunyady-családból vá
lasztó.

Szemben a nemzetiségi gyanús mozgalmakkal: 
mindig nagy megnyugvást találhattunk a tudat
ban, hogy egyik tőszomszédságunk trónján oly 
férfi ül, ki vakmerő ábrándokért nem áldozza föl 
azt a barátságot, melyet hazánk iránt érzett 
mindig.

A Radanovicsok golyói és hanzsárjai azonban 
szörnyű kegyetlenséggel olták ki e nemes életet.

Mi volt a gyilkosság oka : máig sem bizonyos-
Egyik hir oly tragédiáról beszél, a minő egy

kor Visegrádon Zách Foliciánnak adott „rettene
tes boszúálló kardot“ kezébe; mig mások poli
tikai összeesküvés szálait keresik e rettenetes 
tény mögött.

Szerbország népe egészen föl van indúlva, mi
vel szerette fejedelmét, s a pesti szerbek is egész 
leveretve gondolnak о gyilkosságra, moly sötét 
pont marad mindig о virágzásnak indúlt kis állam 
történetében.

E gyászeset miatt Napoleon herceg is megvál
toztatta úti tervét, s nem megy Bolgrádba. Az oda
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©lőtt értesítettem Körmöc városa értelmes osztá
lyához tartozó lakosok által, hogy a város renge
teg nagy erdőségében nyomára jöttek kősziklákba 
vésett oly írásnak, melyet a most divatos és is
mert régi írások betűivel egybevetve, senki ol
vasni nem tud. — Személyesen akarván tehát a 
dolog mivoltáról meggyőződni: még 1866-diki 
augustus 14-én kirándultam Körmöcre, és a vá
rosi erdészeti hivatal küldöttjének vezetése mel
lett, többed magammal és különösen Martin La
jos, akkor pozsonyi reáltanár és akad. 1. tag tár
saságában a hely színére kimentein. Mintegy öt

hogy ezen jegyek nem régen lehettek megújítva 
vagyis megfrissitve: mindazáltal néhányon még 
felismerhetők voltak a régi vonalok. Erre vonat
kozólag a kiránduló társaságban részt vett Krics- 
kó, körmöci elemi tanító megemlité : hogy a múlt 
esztendőben az ő vezetése mellett a besztercebá
nyai tót gyimnasium nohány tanára ezen jegye
ket megtekintette, a mikor azok még bemoho- 
zott állapotban léteztek. — Innét mintegy há
romszáz lépésnyire a körmöci határvonalon belül 
menve, elérkeztünk, sűrű erdőség közt, egy más, 
földön fekvő kődarabhoz, В alatt, moly mintegy

Ábra

órányi gyalogolás után, merő erdőség közt, végre 
eljutank a Velleschdur nevű pontra, mely egy 
részről Körmöc, más részről a Radvánszky csa
lád radványi erdősége, vagyis Bar.3 és Zólyom 
megyék közt határt képez. Itt a határválasztó 
pontot egy, a többi kőszirtektől olkülönzött, mini
f y  2 — 3 ölnyi magas és ennél szélesebb kőszikla 
képezi. Keletéj szaki oldalát Radvány felől szem- 
ügyre vévén, azonnal szemünkbe tűntek az itt A  
alatt tisztelettel bemutatott, köbe vésett jegyek, 
melyeket t. c. Martin tanár a lehető legnagyobb 
vigyázattal lemásolt. Meg kell azonban jegyeznem,

Peat, Nyomaton Emicli Gusütá

П.

8— 10 mázsányi nehézségű lehet, s körülbelül 
másfél ölnyi hosszaságban, súlya által fészket ké
pezvén magának, talapzatától felfelé vékonyodva, 
taraj-formára megy ki. Ennek keletéjszaki olda
lán a B. alatti jegyeket szemléltük, durván vésett 
és homokozott állapotban. Martin tanár ezeket is 
kellő vigyázattal másolta le. Addig is, inig ezen jo- 
gyok, es az iránt: vájjon runák-o azok vagy más
nemű jegyek t  körülményesb véleményt adhatnék: 
azokat Hgyolemgerjosztés és közzététel végett 
van szerencsém ozennol bemutatni és átadni. B ot- 
k a  T ivadar.

’) magyar akad. nyomd&Rssn&l.



— (A inagyar orvosok és természetvizsgálók) ez 
évi Egerben tartandó nagy gyűlésének közeled
tével аz orvosok és a természetbarátai figyelmoz- 
tetnek, hogy Eggenberger Nándor magy. akad. 
könyvárusnál és tőle minden honi könyvkereske
dés által az eddigi nagy gyűlések évkönyvei teteme- 
boü leszállított áron megszereziíetők; és pedig az 
1841,1842 és az 1844-ikiek 1 ft. — az 1845,1846 
és az 1863-ikiak 2 írtjával, — az 1864-íkiek 3 
ft — és az 1865-kiek 5 fton. Nevezettnél, és min
den honi könyvárusnál kapható továbbá a mind 
történelmi, mind régészeti becsli „ Vajda-Hunyad 
vára szóban és képben“ cimti mfi dr. Arányi Lajos 
tanártól, ára 8 írt. Ezen műnek értékét még azon 
kedvező körülmény is növeli, hogy a dicső Má
tyás királyunk által épitett, de az idő és viszontag
ságok által megviselt vár további fentartását cél
zó intézkedések közel kilátásba vannak helyezve.

* (A Petöfi-szobor) felállítására eddig összegyűlt 
alap a legközelebb beérkezett újabb adakozások 
által örvendetesen szaporodott. Ezek közt a leg
jelentékenyebb Fehérmegye gyűjteménye, mely 
525 ft 27 krra rúg. A kiosztott aláírási ivek na
gyobb része már visszaérkezvén, a tisztelt ivtartó 
urak a még hátralevő ivek mielőbbi beküldésére 
kéretnek.

* (Türr tábornok) e héten hagyja el Budapestet.
* (H a lá l-Í té le t.) A múlt héten a pesti fenyitő- 

törvénysíék halálra ítélte Engelmann Jakabot 
(pesti születés, 39 éves kath.), ki tavaly nyáron 
15 késszurással ölte meg nejét, szül. Tretthan 
Máriát. Iszákos ember lévén, neje külön ment 
lakni tőle, hogy nyolo neveletlen gyermekét fenn
tarthassa. Egy este fölkereste férje részegen, s 
megölte kegyetlenül. A bűnös a halálos Ítéletet 
foljebbezé.

* (A trónörökös neveltetéséről) egyik lapban ve
zércikket olvastunk. Fontos ez, mert a zsenge 
gyermekkor benyomásai után indúl a férfiú. A 
trónörökös magyarosb és szabadelvűbb neveltetés
ben részesül, mint az előtt az uralkodó-család gyer
mekei. Régebben a trónörökös-gyermek szivébe 
borzasztó képét rajzolták e nemzetnek; hogy а 
magyar rakoncátlan, féket nem tűrő nemzet, mely 
folyton az „isten kegyelméből“ uralkodó fejedel
mek jogait akarja nyirbálni. S történetünket, 
küzdelmeinket és a harcokat, melyekre a ketség- 
beeséS késztetett, rémületes színben tárták fel a 
gyermek előtt, melyeknek elejét csak vaskezü 
kormányzás, örök elnyomás által vehetni. Pedig 
történetünkből a legkomolyabb tanúlságot merít
heti egy trónörökös, mert az egyszersmind saját 
családjának története, - -  és okúihat atyái botlá
sain : a történet megmutatja azon gyászos követ
kezményeket, melyeket a trónörökösben mester
kélten ápolt idegenség, a nemzet s királya között 
©gv erőszakosan emelt válaszfal okozott; s a bi- 
zalom-hiáuy veszélyeztette az ország jóllétét, в a 
trón biztonságát megingatá nem egyszer.

* ( M a d a rá sz  a p o sto lt,) dacára a városok és 
községek tiltakozásainak, petitionális láza egyre 
háborgatja, s a képviselőház jun. 13 iki ülésében 
ismét 10 kérvényt adott be 1 4  község nevében.

* (Uj építkezések Gödöllőn.) JA gödöllői királyt

kastély mellett uj épületeket fognak épiteni az 
udvari tisztek, s udvari személyzet számára. Ily 
épületek közül nohány már majdnem készen áll, 
a többi is rövid idő alatt tető alá kerül. E célra 
már újabban is néhány magán lakást s telket 
vásároltak a kastély közelében.

* (A szerb fejedelem megyilkoltatása.) 111. Obre- 
novics Mihály szerb fejedelmet, e hó 10-én а 
délutáni órákban, a mint a topcsideri parkban 
sétált, meggyilkolták. Kíséretében voltak: unoka 
húga Konstantinovich An ka és ennek leánya 
Katalin, (kit a fejedelem jövendőbeli nejének te
kintett mindenki,) Garaschanin hadsegéd és egy 
szolga. A gyilkosok: Radavanovics kereskedő és 
két fia, kik előbb többször lőttek revolverből, mire 
a fejedelem összerogyott; aztán késeikkel rohan
tak rá, a hölgyekre s a két személyből álló kísé
retre. K. Ankát késekkel gyilkolták le, leányát s 
Garaschanin hadsegédet és a szolgát pedig veszé
lyesen megsebesiték. Garaschanin jobb karját le 
kellett vágni az orvosoknak. A gyilkos Radavano- 
vicsot és egyik fiát elfogták, a másiknak azon
ban sikerült megmenekülni. E borzasztó eset híre 
mindenütt megdöbbenést okozott, mint okozott 
Belgrádban, hol most ideiglenes kormány alakult. 
Mihály fejedelmet nagyon szerette a nép, s az 
előkelőbb szerbek is, kik eleintén idegenkedtek 
tőle, belátták, hogy a fojdelem mind Törökor
szág, mind az orosz izgatások ellen helyes poli
tikát követ. Mihály fejdelem minden igyekezete 
oda irányúit, hogy Törökország befolyását lehető
leg gyöngítse; ez sikerült is neki, bár oly körül
mények közt, hogy várni lehetett, miszerint Tö
rökországgal háborúba keveredik. De kikerülte, 
s ezért sokan vádolták mulasztással, mígnem a 
tények bebizonyiták, hogy a fejdelem háború nél
kül is ki tudta szorítani a török hadakat a szerb 
várakból és az egész szerb területről. Oroszor
szág befolyása ellen is erélyesen küzdött. A gyil
kosságot tehát csak lázas fanatismus sugalhatta, 
s ha e gyászeset indoka politakai, ügy a fej delem- 
gyilkosok azon párthoz tartoznak, mely Orosz
országtól várja az üdvösséget. Egy hir szerint 
azonban a három Radavanovicsot boszú vezette 
volna, oly boszú, milyen Zách Felicián kezébe 
is kardot adott Róbert Károly ellen. Mihály fejde
lem meggyilkoltatása nagy esemény a politikai 
világban, mert a politika legérzékenyebb pontját, 
a keleti kérdést érinti, s oz bennünket is közelről 
érdekel. Az is roppant horderejű, ki lesz Szerbia 
fejedelme. Az elhunyt fejdelemnek nincsenek 
közvetlen utódai, csupán egy 13 éves fogadott 
fia. — A gyászeset alkalmával félévi gyászt 
rendeltek el a tartományban, s az ideiglenes 
kormány összehívta a skupstinát, hogy egy hó 
múlva megkezdje üléseit. Belgrádban leirhatlan 
az izgatottság. A gyilkosság folytán több elto- 
gatás történt, s az elfogatásoknál maga a nép 
is segédkezet nyújtott. Az ideiglenes kormány 
hadi lábra állitá a katonaságot, és a tartományban 
ostromállapotot hirdettetett ki. Ez intézkedés al
kalmasint a kívülről jöhető izgatások ellen tör
tént, mert Belgrád e az egész tartomány csön
des. Konstantinovics Ankát, a fejdelem uuokatost-



▼érét, e hó 11-kén már eltemették, nagy részvét ságábau ugyanezen év okt. 7-én erősittetett meg 
mellett. Egy lövés és több hanzsár-szúrás oltá ki a fényes Porta által. 1853-ban aug. 1.-én nőül 
életét. Lánya, Katalin, menyasszonya volt Mihály vette Hunyady Julia grófnét. E házasságból nem 
fejedelemnek, ki két év előtt vált meg nejétől, volt gyermeke, s a herceg nehány év óta elválva 
Hunyady Julia grófhótól. Katalin sebei veszélye- élt nejétől. Mihály herceg európai miyeltségü, 
sek, de életben-maradásához remény van. Mind a igen nemeslelkü, lovagias ember, politikájában 
két hölgy ismeretes a pesti körökben. A fejdel- mérsékelt szabadelvű s óvatos államfő volt. Szerb 
met négy lövés találta; egy fején, s három hátán, volt testestől lelkestől. Szerette nemzetét, mint senki 
E lövések után rögtön meg kellett halnia, de a más. Nem lévén gyermeke, egészen nemzetének és 
gyilkosok ezzel nem elégedtek meg, s késeikkel hazájának élt. Bölcs politikáját folytonos siker 
még arcát is elékteleniték. E hó 15-én temették koszoruzta mind bel-, mind külföldön. Magyaror- 
el nagy részvét mellett. A temetésen jelen volt szágban mint száműzött sokáig tartózkodván, s 
Hunyady Júlia grófnő is, az elhunyt neje. III. hazánkban nagy földbirtokos lévén, rendithetlen 
Obrenovics Mihály herceg született 1823. szept. hive volt a két ország közti őszinte barátságos 
4-kén; a kormányt atyja I. Obrenovics Milos ha- viszonylatnak, 
lála után, (1860. szept. 26-án) átvevén, e méltó-

~  H I R D E T É S  E K . ____________________________

E l ő f i z e t é s i  l ö l h i v & s  a„HAZÁNK S KÜLFÖLD“
értékes műlapokkal megjelenő, legolcsóbb képes ismeretteljesztő lapra.

Idei egész éves előfizetőink (habár csak negyedéves részletekben küldik is be előfizetési összegeiket,) csupán a 30 
krnyi bélyeg- és csomagolási díjnak előlege« beküldése után megfogják kapni

cimü, 1868-ra készülő, nagysága és alakjára nézve a tavalyi „Hunyady László végbucsujáft-val egyenlő pompás szíunyonmtu míí- 
lapunkat, melyet lapunk számára kitűnő festesz hazánkfia, Wágner Sándor, a müncheni kir. művészeti akadémia tanára 
készített. E mülapunk mind kompositiéjára, mind remek kivitelére nézve felülm úlja eddigi müiapjainkat is, m elyek
nél pedig k itti nöbbeb magyarországi lapok m ellett még sohasem jelen tek  meg.

Uj előfizetőink azon kedvezményben részesülnek, hogy külön-külön 1 írtért s 30 kr. csomagolási díjért meg
rendelhetik három múlt é v i: „Dobozi“, „Zrínyi és Frangepán“ в „Hunyady végbúcsúja“ cimü képeink bármelyikért, vagy 
3 frt. 30 krért mind a hármat.

E l ő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :
Egész é v r e .......................................................6 frt. ) Negyedévre juh—s e p t . , ........................... I fr t  50 kr
Félévre juh—-decemberig............................... 3 „ I 1868 ki mümelléklet csomagolása külön 30 „

m r  a  t. gyűjtök minden egyszerre beküldött 10 előfizetés után tiszteletpóldányban részesülnek.
Szokoly Viktor, szerk. Emich Gusztáv, m. akad. nyomdász, kiadó.

Я Н Г számunkhoz van a „Heti P osta“ előfizetési fölhívása m ellékelve.

P É N Z  1 Jtest-sérvbenl
Í j  m ж  «E? i i . ' v  «*» «*сЖ ő  M .«c 9

I © t © f  V©liL©I*t« olyanok is, kik régen szenvednek sér-
í * i •• 1 . l í  * .л . 1 Híveket, a jóval l e g t ö b b  esetekben tö-kölcsönnel terhelt értékpapírok и  1 c t .  .  gyógyulásnak Srvoudeuek 
és sorsjegyekre , gyémántok-, Sturzeneggcr Gottlieb sérvkenöcse 
gyöngyök-, arany- és ezüstre, [által. Kimerítő használati utasítás, számos 
Úgyszintén olyan zálogjegye- me£leP<V hivatalosan igazolt bizonyitvá*
két nagyobb összegben,átvesz- Zl. M eg S eS k td l^ k b T n 17 (nt, 
nek legnagyobb értékben egyes hrért aust. ért., egyenesen a feltalálónál 
egyedül csak Sturzenegger btottliebnál Uerisauban,
_T - , .  üs Ai Appenzelli Cantonban (Sveicz) úgyszintén
N y i t r a i  8 .  ё8 i a r s a  a »8z-

aranyművesek Pesten, hatvani ° 1 * ’ Szfebeny<-s0tater, 26.
nteza 15. sz.
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