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A hirlapolvasó 
gyakran találkoz
hatott о névvel, 
vagy a lapok mü- 
vészotről szóló hí
rei köz t, vagy 
illusztrátiók alatt.
A pesti közönség 
pedig a mükiálli- 
tásokon több fest
mény alatt is lát
hatta о nevet.

Ezelőtt öt évvel 
a képzőművészeti 
társulat első kiál
lításában láttunk 
egy életképet: „a 
regélő huszárt“, 
mely annyi ere
detiséggel és jó 
felfogással volt 
festve, hogy rög
tön magára vonta 
a figyelmet. Vol
tak hibái, novoze- 
teson az ecsetko- 
zeléson még lát
szott, hogy fiatal 
kéz forgatta, de 
volt élet is о ké
pen, s annyi jel
lemző vonás, hogy 
mindenki kíváncsian kereste

Ez volt Munkácsy olsö

közönség az- utóbbi időkben

Munkácsi Mihály.

nyilvánosság elé lépett. Jövőt jósoltak szániára
akkor s ez rész
ben már be is tel
jesedett , mert a 
fiatal festesz min
den újabb művén 
látszik a haladás, 
és erőteljesebben 
nyilvánul a tehet
ség. Azóta biztos 
zálogait adta nem 
mindennapi tehet
ségeinek , melye
ket folyton fej
leszt, s tanulmá
nyokkal gazda git.

Munkácsy most 
csak 24 éves. — 
1844-ben született 
M un kács о n. Atyj a 
kincstári tisztvi
selő volt. Szülőit 
még gyermek ко 
rában elvesztő s 
nagybátyja, Rcök 
István folytatá ne
velését. Az 1848- 
diki események 
folytán о derék 
ügyvéd elveszt
vén oklevelét, szo
rongatott helyzet

be jött, s unokaöcscso neveltetését nem folytat- 
liatá úgy, mint óhajtotta. Munkácsynak abba
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kellett hagynia iskoláját, és B.-Csabán asztalos- 
mesterséget kezdett tanulni.

És mint Miska inas forgatta először az ecse
tet, és festette a fehér fenyődeszkákat. — A 
gyalút azonban annál többször kellett forgatnia. 
Hogy a ládákra ágyakra, majd később tulipánokat 
és rózsákat festhessen, egy kis rajzot is kellett 
tanúlnia. És tanúit is. Inkább szerette a rajzónt 
és a krétát, mint a fűrészt és gyalút; s e  két 
utóbbit örömmel mellőzte a két előbbiért. Hat 
évig folyt e kétféle elem harca. E hat év nagy 
részét Munkácsy Csabán s másik részét Aradon 
töltötte. Ekkor (1861.) szakított addigi pályájá
val, a minek hozzá közel állói épen nem örültek ; 
valamint annak sem, hogy a reális mesterség 
helyett a fiatal Munkácsy egész szenvedélylyel 
kezdett rajzolni tanúlni Szamosi Elek festőtől, ki 
akkor Gyulán időzött.

Végre is több biztosítékkal van a reális életre 
az olyan pálya, melynek eszközei jól betöltenek 
egy műhelyt s készleteinek minden hetivásárban 
akad vevője : mint az olyan, mely műszereit zse
bében is elrejtheti s vevői nemcsak válogatósak, 
hanem nagyon ritkák is. Nem lehet csodálni, ha 
az ifjú jövőjét szivén hordó nagybátya sokszor 
megcsóválta fejét s nem minden aggodalom nél
kül kérdezgette : vájjon mi lesz mind ebből ? Mun
kácsy nem sok biztatással és buzdítással találko
zott. Egyedül Szamosi volt, ki buzdította s a föl
ébredt tehetség ösztönét soha sem igyekezett út

járól letériteni. Tanúit tehát szorgalmasan.
Egy Ízben fölkérte nagybátyját, engedje meg, 

hogy lerajzolhassa. Bátyja engedett, csak hogy 
bebizonyíthassa, mikép az arckép nem fog sike
rülni. Ekkor tette Munkácsy első examenét a 
rajzból, s félt is, hogy kudarcot vall. Midőn a 
rajz készen volt, őt legkevésbbé sem elégítette ki. 
Bátyja azonban meg volt lepve. Arcképét min
denki fölismerte, s ekkor azt mondta : „ha mái
én nyíre van, csak folytasd tovább."

Még rövid ideig tanúit Szamositól, aztán 1863- 
ban Pestre jött, s Than Mór és Ligeti mellett 
folytatá a tanulást, s e két jeles festészünk fölis
mervén az ifjú tehetségét, szívesen adtak neki 
oktatást a festészetben. Ekkor festé a „Regélő 
huszárt“. Azután 1864-ben Bécsbe ment az aka
démiára, s ott a nagyhírű Rali! figyelmét is fel

keltette. Egy évet töltött Bécsben, onnan pedig 
Münchenbe vonta a tanúlás vágya.

Ez idő alatt több képet festett, többi közt a 
„Kukoric apattogatást“ , e kedélyes és eleven 
életképet, melyen annyi magyaros vonás van, s 
melyet lapunk is közölt. Münchenben festé az 
általunk szintén közlött „Húsvéti öntözködést“ is, 
mely művészeti kivitelben, a színezet természe
tességében már nevezetes haladást és önállóságot 
mutat. Szintén Münchenben festette az „Árvíz“ 
cimü életképet, mely a magyar kormány figyel
mét is magára vonván, további leképezésére kor
mány-segélyt nyert, és még egy évet töltött Mün
chenben, hol Wagner Sándor hazánkfia s akadé
miai tanár, majd pedig Adam műtermében dol
gozott.

Legutóbbi festményét, a „Lakodalomra hivoga- 
tást“ nem régiben említettük és ismertettük. E 
kép mind kompositiójára, mind kivitelére egyike 
legszebb életképeinknek, s a legszigorúbb ítésznek 
is el kell ismerni mübecsét. Egy bécsi müárus 
vette meg, hogy e tőzsgy“keres magyar jellegű 
képről szines nyomatokat készíttessen. Jelenleg 
e kép párját festi: a „Falu kútját“, hol a falusi 
nép oly szívesen szaporítja és terjeszti a szót.

Munkácsy kizárólag népies életképeket fest, s 
erre ritka tehetsége van, humorral, nagy meg
figyelő tehetséggel s eredetiséggel rendelkezvén. 
Alakjain mindig meg van az eredeti magyaros 
vonás, a kiválasztott tárgyban pedig a jellemző 
sajátság.

Festményeken kívül illusztrációkat is rajzol la 
púnkba, s ezeket maga rajzolja fára, mely ismét 
külön ága a képzőművészetnek. Lapunk az emlí
tett képeken kívül még egy más életképet is kö
zölt tőle, „Befordultam a konyhára“ cim alatt, s 
közlünk ezentúl is. A Honvéd-Albumba szintén 
két szép képet készített a „Honvéd-ujoncozás“ a 
a „Foglyokkal hazatérőku cim alatt.

Jelenleg Düsseldorfba indult, hol nehány jeles 
genre-fostész van, (köztük a hires Knauss,) kiktől 
tanúlni kíván.

Az arcképet, melyet lapunk közöl, szintén egy 
tehetséges fiatal magyar íestész, Gyulay László, 
a müncheni festészeti akadémia látogatója készí
tő lapunk számára; kitől múlt számunkban is köz
lőnk már Petőfihez egy szép illusztrátiót.

—r.
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V i s s z a t e k i n t é s .
Lelkem magas eszmék lieviték, 
Küzdöttem szentelt elvekért; 
Nemesre, szépre, nagyra törtem,
В hittem : hogy a világ megért.

Beszéltem a zsarnokok ellen 
Sziveket rázó hangokon,
Mint a villámlás kél a felhőn :
Úgy kelt s szállt szerte szózatom.

Ott voltam népem ébredésén, —
Az volt ám a szent pillanat!
Midőn láncait szertetépte 
S mondá : hogy független s szabad.

Kitűzni a nemzeti zászlót 
Honfi s honlány vetélkedik ; 
Virágerdővé változott át 
A hon kelettől nyugatig.

Oh a csaták ! . .  oh a honvédek ! ..  
Oh a dicsőség gyöngysora . .
Mely át nyúlik az öröklétig 
S fényét nem veszti el soha! . .

És a bukás az árulással!
Az ellenség dúlásai!
A börtönök büzhödt sötété !
A pallos villogásai!

S a nemzet hosszas sarcolása ! 
Mindezeket átéltem én :
Résztvettem a dicső csatákban , 
Ültem a börtön éjjelén.

S napunk midőn most újra támadt, 
Hittem : meglátnak múltamért.
S im : mely vészből fenmaradt még, 
Letépik rólam a babért.

Elvérzettek s haltak a jobbak 
S kik nehányan fenmaradánk,
A szolgalégben elbutult kor 
Gúnyt s bántalmat halmoz reánk.

M eri g y e s  L a jo s .

A z  ő r a n g y a l .
(Elbeszélés.)

Irta : V a d n a i K á r o ly .
(Folytatás.)

8 eljött a négy ed nap!
Meg valék lopetve, mert ugyanaz volt, a kit 

nem is akartam többé látni, miután egyszer job
ban megnéztem, mint a bogy kellett volna.

Elpirultam, a mit Sándorom valószinüleg a szó- 
katlanság zavarának vehetett, mig nekem fájni 
kezdett, hogy nem tud mindent.

Valami ösztön azt súgta nekem, hogy azt az em
bert nem a hála vezette hozzánk,hanem a csalfaság. 
Szinte haragosan néztem rá, s rajta voltam, hogy 
eldicsekcdjem boldogságommal , elégültségem- 
m el; mennyire szeretem férjemet, és kis lá
nyomat !

Azt mondta rá nyugodtan, hogy nagyon örül 
rajta, /italában oly szerény, udvarias, oly meg
nyerő volt, hogy rés telni kezdtem elébbi balitelete- 
met, s arra gondolék, hogy hátha mindaz, a mit 
gyaniték, semmi más, mint nevetséges képzel
gés. Valóban olyannak tűnt föl, mert még akkor 
is, midőn férjem arra kérte, hogy — ha ily sze
rény körben jól találja magát — látogasson meg 
többször, azt feleié: hogy kevés üres ideje marad,

mert tanúlni akar, hogy valamivel több lehessen 
az életben, mint egy pár falu birtokosa, mihez 
nem önérdeme, hanem a születés által jutott.

Nekem nagyon megtetszett ez a felelet. Milyen 
derék ember, — gondolám, — és én miket nem 
hittem felőle!

Kikisértük mind a ketten, még kis leánykám 
is, ki ruhám szélébe kapaszkodva csakúgy fél
oldalról nézte az „idegen bácsit“, ki oly nyája
san beszélt vele, mivel — a mint mondá — igen 
szereti a gyermekeket.

Valóban azt kelle hinnem, hogy nagyon szereti, 
mert másnap egész halmaz játékszert küldött 
neki, oly leleményes apróságokat, hogy lakásunk 
az nap csakúgy csengett-bongott kis leánykánk 
jókedvű kacagásától éa tapsoló Örömétől.

Ha ő nem az én Sándorom egykori növendéke 
lett volna : bizonyára megütközöm e bőkezűségen, 
de igy nem vehettem másnak, mint hálajelnek a 
múltakért. És azután ha eljött — mert eljött két hét- 
alatt kétszer — Piroskánknak mindig hozott egy 
csomó cukrot, a mitől egyszer a szegény kis te-
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reratés egészen el is rontotta az étvágyát, és mind 
a kétszer többet foglalkozott e kis vidám lény- 
nyel, mint én velem, a ki csak néztom, hogy mint 
ülteti a térdeire, mint hintázza, s mint szereti, 
hogy a kis bohó már „Géza bácsinak“ nevezi, a 
minek magam is örültem az én bárgyú jó anyai 
szivemmel.

Velem — úgy szólván — csak mellékesen 
beszélt. Pedig oly eszesen és vidáman tudott 
csevegni külföldi élményeiről, s oly tarka tárhá
zával birt a mulatságos adomáknak és történetek
nek, hogy mindig örömest hallgattam, és sokszor 
titokban arra gor.dolék : milyen jó volna, ha az 
én Sándorom is ennyi mindenféléről tudna be
szélni esténkint, mellettem a pamlagon, a helyett, 
hogy örökösen azokat az utálatos porokét bújja.

Igazán egészen megszoktam e müveit, nyájas 
és szerény fiatal embert, s épen azért, mert rósz 
elővéloménynyel voltam felőle, igyekeztem vele 
szemközt minél nyájasabb lenni, hogy helyrehoz
zam elhamarkodott Ítéletemet.

Ha bókokkal, udvarlással közolitett volna hoz
zám : akkor bizonyára hideg maradok iránta; 
de ő soha semmi melegebb érdekeltséget nem 
árult el, s mindig azt mondá : jól esik szívnia e 
szerény kis lak levegőjét, miután családi örömek
kel van tele. Sőt midőn néha panaszos célzást 
tettem a miatt, hogy férjem nagyon is elfoglalja 
magát, s e miatt gyakran rósz kedvű, a mit hébe- 
korba velem is éreztet, (mert hiába! mi asszo
nyok néha kifecsegünk olyat is, a mit sokkal 
okosabb lenne elhallgatnunk !) ő akkor is mindig 
a Sándor pártjára kelt, s azt mondá : meg kell 
becsülni a férfiakat, kik családjukért dolgozni 
tudnak és akarnak !

E viselete és gondolkozása igen sajátszerüleg 
hatott rám, épen azért, mivel teljes ellenkezésben 
áll mindazzal, a mit róla gondolék, a mig nem 
ismertem. A mig csak látcsővezni és lovagolni 
láttam : szentül hivém, hogy nem más, mint ogy 
divatos kabátú pillangó, ki egy csinos arcért feled 
mindent, mit a mélyebb erkölcsi érzet sugal. 
De minél jobban megismerém, annál inkább azt 
kellett hinnem, hogy ő teljességgel nem tarto
zik ama világukat élő arszlánok sorába, kiknek 
egyéb dolguk sincs, mint hízelegni a nőknek, ol- 
csábitni azokat, mihelyt szép kis üres fejüket tele 
beszélték.

S épen e kellemes csalódás volt az, moly 
egész érdekeltségemet fölkelté. Nemes érzelmű 
és gondolkozású ember színében állván előttem : 
mindig több bizalmat érzék hozzája, s elbeszéltem

neki sokat abból is, a mi addig titkosabb gondo
lataimat képozé.

Ö vigasztalt, s mindig meg tudott nyugtatni a 
felől, hogy ha férjem nem is tölt sok időt ogyütt 
velem, de kétségkívül mélyen szeret, s hogy nem 
azok hanyagolják el nejeiket, kik érttük fárad
nak, hanem a kik mulatni járnak szorte-szét, a 
mig családjuk oda haza nélkülöz és panasz
kodik.

Annyira mognyerto rokonszonvemot, hogy 
már gyakran én is csak „Géza bácsinak“ szóli- 
tám, épen mint az én kis gyönyörűségem, és 
semmi nyugtalanító nem vegyült о rokonszenv 
gondtalan örömébe. Semmi, de semmi! Nem is ta
láltam abbau sem többé semmi roszat, ha mog- 
engodém, hogy a színházból haza kisérjen, vagy 
eljöjjön velem valamelyik boltba, hol apró bevá
sárlásokat tevék, midőn sohasem mulasztá el meg
dicsérni ügyességem és Ízlésemet.

Barátnőim előtt is bovallám, hogy igen derék 
fiatal embernek tartom és sok kedves órát köszö
nök néki.

— Vettem észre, — jegyzé meg az egyik, — 
hogy érdekel. Talán szereted is ogy kissé?

— Bohó! — feleltem nevetvo, — szeretem, 
mint a hogy kis leányom szereti.

— Csak hogy — folytatá barátnőm — a három 
éves gyermekek és a huszonhárom éves asszo 
nyolc nem szoktak egyformán szerotni.

Kinevettem barátnőm о megjegyzését; azonban 
otthon mégis sokáig gondolkoztam rajta, s elhatár 
zám, hogy ezentúl tartózkodóbb leszek az emborok 
végett, kik mindig gyanakodnak, rágalmaznak, s 
keresik az árnyat ott is, a hol nincs más, mint 
csupa fény.

A mit igy eltökéltem : bizonyára ki is viszem, 
ha e közben nem történik valami, a mi ogy kissé 
elkeserített.

Sándor nohány nap óta rósz kedvű volt s 
holmi haszontalanságok miatt összezörront velem. 
Kérdeztem mi baja, de nem mondta meg. Csak járt 
föl s le szobájában, s egy délután, midőn azt mon
dám, hogy színházba szeretnék menni, azzal vá
laszolt, hogy nagyon is noki adtam magamat a 
mulatságoknak ós nem veszem elég figyelembe 
körülményeinket. Tudom, hogy okosabb lőtt volna 
elhallgatnom, de nem állhattam mog, s kitörők. 
Sírtam és panaszkodni kezdtem árva, elhagyott 
helyzetemről, unalmas óráimról; s midőn ő ogy 
gúnyos szót ejtett ki ellenem, (az olsöt, mit tőle bal 
lék,) fenyegetőzni kozdtom, hogy mogyok haza 
— te hozzád, kedves anyám !

О azt fölélte :
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— Ha szived súgja, s nem csupán szeszélyed 
én nem gátollak !

Ez a hideg, fagyos szó ogdszen elkeserített. 
Magam som tudom már, mit mondók neki, de azt 
tudom, hogy vette kalapját, s eltávozott egy en
gesztelő szó, ogy kibdkitő csók nélkül, mialatt 
(in a támlányra dőltem ds — sírtam.

Sírtam mdg egy óra múlva is, midőn az ajtón 
kopogás hallatszott. Csohányi Géza lépett be, s 
azonnal észrevette, hogy szemeimet törülöm.

jobb szive. S ez a meggyőződés őszintévé tett.
— Nagyon rósz napom volt ma! — mondám 

neki. —■ Férjemnek valami baja van, s talán mert 
mások mogkoseriték, ö meg engem keserített ol.

Elmondtam neki, hogy hideg és gúnyos volt 
hozzám, hogy megbántott, és hogy ezt a megbán- 
tást, sohasem feledem ol.

О felemelkedett, hozzám jött, megfogta keze
met cs mély érzéssel mondá:

— Istenem, hogy önhöz még kíméletlen is le

— Mi baja? — kérdd részvéttel, mialatt ke
zét nyujtá felém.

— Semmi, épen semmi, viszonzám halkan 
vagy sokkal több, semhogy valakinek elmond

hatnám.
Nőm is kérdezett többet, csak hallgatott, s kér

dezte kis lányomat, a ki valahol künn játszott 
az udvaron, a ház többi gyermekével. Azután 
olyan részvéttel nézett rám, hogy о pillanatban 
szentül hivém: az egész világon neki van a lég

iiét valaki. ITa én ogy ily nő szerelmét bírnám : 
egyéb becsvágyam sem volna az élotben, mint 
hogy gyöngéd legyek hozzá!

Osztönszoríílog szoritám mog kezét, mig ő az 
I onyémot mogcsókolá. Egyszerre sajátszerü kedély- 
j  állapot vett rajtam erőt, molybon sem gondolot nem 
j volt agyamban, sem érzés szivemben. Egyebet 
: nem érozék, mint hogy jól esik e részvét, miután 
I annyira elhagyatottnak érzém magamat. De no- 
I hány perc múlva, midőn észrevettem, hogy ö igen
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is közel ül hozzám a parolagon, mialatt kezem az 
övében feledem, hirtelen fölriadtam, s odább vonul
tam egy székre.

Úgy látszott, hogy ö e miatt a legkevésbbé som 
zavarodott meg, s nem sokára más tárgyra vitte 
át a bszédet:

— Ha megengedi, — mondá, — bogy most 
már magamról is beszéljek, el kell mondanom, 
hogy én ma búcsúzni jöttem , s épen azért ily 
korán, mert azt hivém, hogy ez órában férjét is 
itthon találom.

Én egészen meghökkenve tekinték rá.
— Ön mitsem szólt e tervéről ?
— Nem gondoltam, hogy önt érdekelné.
— Hogyan mondhatja ezt, miután annyi ked

ves órát köszönhetek önnek ? Kis leányom sirni 
fog, ha megtudja.

— S másnap elfelejt, mint tán édes anyja is.
— Hogyan felejthetném, miután ép ez órában 

annyi részvétet mutatott irántam.
— S rám nézve az elutazást csak fájdalmasab

bá teszi, hogy önt ily kedélyállapotban hagyom el.
— Tehát várja be, mig fölvidúlok.
— Már intézkedéseket tettem.
— Melyeket visszavonhat.
Az ifjú elgondolkozott, s én újra kértem, hogy 

maradjon még s vigasztaljon.
— On az egyetlen, — mondá egész komolyan, 

— a kiért megtenném.
— Tehát tegye meg.
— Ha kívánja, itt maradok.
Mihelyt e szavakat kimondta: érezni kezdém, 

hogy nem kellett volna kérnem. Akartam is mon
dani, hogy csak útazzék el, a mint tervezd; de fél
tem, gyermekessé, nevetségessé válók előtte, s 
mélyen elgondolkoztam. Eszembe jutott, hogy a

kit áldozatra hívunk föl: azt mindig föl is jogo
sítjuk.

— Tudja ön, — mondám neki, hogy miért 
óhajtóm ittmaradását ? Szeretném fölkérni vala
mire. Miután annyi érdekeltséggel van családunk 
iránt: talán megteszi. Szeretném, ha megtudná 
Sándortól: mi az oka, hogy néhány nap óta inge
rültebb, mint valaha. A férfiak legtöbbször nyíl
tabbak egymáshoz, mint a férj nejéhez.

О felállt, megígérte kérésem teljesítését, s aztán 
eltávozott.

Sohasem gondoltam rá annyi érdekeltséggel, 
mint most, midőn elment. A mit sohasem tevék, 
kinyitám ablakomat, s utána néztem. О is épen 
visszatekintett, s elmosolyodott, mialatt arcom 
egészen lángba borúit. Visszavonúltam s gondol
kozni kezdék. Majd megnéztem fényképét, s mivel 
nagyon tetszett — eldobtam az albumot. Nem volt 
szobában olyan szék, a melyen egy óranegyod 
alatt ne ültem volna. Menekülni akartam egy gon
dolattól ; attól, hogy szeretem. Ereztem gyenge
ségemet és két kezemet összekulcsolva nyujtám 
ki egy erős kar felé, mely támaszommá legyen, 
midőn ingadazom.

Hiába! — Sándor este is csakszótlan, mogorva 
volt. Oda mentem hozzá, hogy kiengeszteljem. О 
csak annyit felelt : — Hagyj el Anna! Írnom 
k ell!

És énnekem, ott benn a másik szobában, egye
dül, homályos lámpa világánál, szivemben sértve 
és női büszkeségemben megalázva, ismét elég 
időm volt arra gondolni, ki nehány óra olőtt azt 
mondá: hogy ha őt egy ily nő szeretné, egyéb 
becsvágya sem lenne az életben, mint hogy örökö
sön gyöngéd legyen iránta.

(Vege követk )

I z 1 a n d  i k é p e k .
I.

(Észak legrégibb ismert pontja. Az izlandi moh. Ingolf és Hiörleif. Skandináv monda Izland folfe 
dezése és megnépesitéséről, Izland tűz- és vizhányói. A nagy Geyser).

Izland, ezen földirati, föld- és népieméi tekin
tetben egyaránt nevezetes sziget, jelenleg Dániá
hoz tartozik. Norvégia s Grönland közt fekszik, 
kiterjedése mintegy 1400 ne'gyszögü mértföld, la
kosainak száma pedig körülbelül 60,000. Főhe
lye s egyetlen városa — ha ez is megérdemli e 
nevet — Reykewig, kikötővel s a dán kormány
zó lakhelyével; a sziget többi lakosai elszórva, 
egyes tanyákon laknak.

Izland lakosai, kik e zordon éghajlat alatt a

sivatag földdel, vulkánikus kitörésekkel в az 
elemek mindenféle dühöngésével kénytelenek 
küzködni, leginkább halászatból és baromtenyész 
tésből élnek; földmivelésüknck alig van nyoma. 
Rövid ideig zö’delő kicsi kertjeikben leginkább 
csak káposzta, fehér és sárga répa terem; a 
fenyőfákat csak 1810 óta honosították meg, az 
első iramszarvast pedig — ezen kevéssel beérő, 
s az északi égöv alatt kimondhatlanul haszuos 
állatot — csak 1770-ben vitték be Izlandba. —



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

Házi állatjaik közül elősorolandó a juh, kecske, 
szarvasmarha és ló, halászataiknak legnevezetosb 
zsákmánya pedig a tengerpartokon ős a szigetbe 
nyúló keskeny tengerágakban (fjord) nagy szám
mal tenyésző fóka s aztán meg a bálna fcethal), 
melynek kézrekeritésében nagy ügyessdget s rit
ka bátorságot fejtenek ki. Időjárását illetőleg 
megjegyzendő, hogy Izlandban szeptembertől jú
nius elejéig tdli köd s dühös orkánok uralkodnak, 
s ha a zajló jog közeledik djszak felöl, akkor itt 
nyár derekán is nagy hideg van. — Egyedüli tü
zelőjük a tongor hullámai által partra hajtott fa s 
a gyeptőzeg.

ízland hajdan sokkal népesebb volt mint ma s 
most halottjainak száma nem ritkán túlhaladja 
az uj szülötteket. — Az úgynevezett izlan di moh 
(lichen islandicus), mely nálunk mint mellbajok 
elleni orvosszor ismeretes, ezen sziget lakóinál 
rendes tápszor; kenyeret is sütnek belőle.

E sziget felfödözéso 861-ben Krisztus után 
Nadord nevű tengerdsznek, megndpesitdso pedig 
In g o lf es H iö rle if  nevű norvég nemeseknek tulaj
don ittatik, kik zsarnok uralkodójuk üldözése kö
vetkeztében kibujdostak s nehány hozzájuk csatla
kozott normannal 874-ben ezen szigetre mene
kültek.

Telepitőink utazását az izlandi hagyomány 
igy regéli : Norvégiából számos követővel s mind
azon szükségesekkel kiindulván, a mi egy állandó 
gyarmat megalapítására szükséges, útközben ne
hány barátjuk meglátogatása végett kikötöttek 
Föroo szigetén, (keresd Európa térképe éjszak- 
nyugati sarkán,) innen aztán tovább indúltak 
észak- nyugat felé. Két napi vitorlázás után sza
badon bocsáták a hajón levő három felszentelt 
holló egyikét, moly hollók ezen ősidőkben az irány
tűt pótolták. Miután a szent madár bizonyos ma
gasságig fölszállott , egyszerre csak délkelet
nek fordult Föroe szigete felé. Hajósaink ebből 
helyesen azt következtették, hogy ők az elhagyott 
földtől még nem igon messzire távozhattak s azért 
még két napig tovább eveztek, mielőtt a második 
szont hollót szabadon bocsátották volna, mely da
rabig a felhők között koringott, azonban végre 
visszatért a hajóra. Harmadnapra ismét megújí
tották a kísérletet a harmadik hollóval, mikor is 
a szent madár magasra omolkedvén föl a légbe, 
ott ogyonoson észak felé indult. Ingolf és Hiörleif 
ugyanazon irányban követte őt, tudva, hogy a 
madár száraz földet pillantott mog s azért nem 
szállt vissza a hajóra.

ízland partjaihoz közel Hiörleif elbájoltatván a 
Westmann nevű szigetecskék által, elhatározta

ott telepedni meg, mig a sokkal vallásosabb In
golf csak az istenek határzata szerint akart cse
lekedni, s azért a patriarkhália zselyeszék szent 
fáját a skandináv hitrege házi isteneit, (miről ké
sőbb majd tüzetesebben fogunk szólani,) a ten
gerbe vetette és felfogadta, hogy ott köt ki, a hol 
a fát a hullámok partra vetik. S a hagyomány 
szerint Ingolf ott szállott partra, a hol ma Rey 
kowig fekszik.

Ingolf megtelepedése után elment bajtársát 
Iliörlcifet meglátogatni, de annak csak holttestére 
talált, kit saját emberei gyilkoltak le. Ingolf a 
hűtleneket rögtön lemészároltatta s igy ő egye
düli főnöke lett ez új gyarmatnak.

Azon üldöztetések idején, melyeknek a norvé
gok Harold király uralma alatt ki valának téve, 
folytonosan új és újabb csapatok menekültek 
Ingolfhoz s igy Ízland népessége gyorsan szapo
rodott. Annyi történeti tény, [hogy ízland népe 
a kilencedik században norvégekből állott, s 
minthogy ezen nép nemzedékeken át minden ide
gen érintkezéstől, idegen vegyüléktöl el volt 
szigetelve, helyesen következtethetni, hogy Izland
ban még mai napság is ős eredeti, egész tisztasá
gában fönntartott skandináv népet találhatni; 
de számba kell azt is venni, hogy ezen ős nép 
szokásai, életmódja és jellemében némit okvetlenül 
változtatnia kellett a kereszténység befolyásá
nak, az éghajlat és föld minősége behatásának 
kilenc év százada alatt.

Ingolf és híveinek maradékai mintegy 387 évig 
független arisztokratikus államszerkezet alatt él 
tok s a kereszténység akkor honosuk meg közöt
tük, midőn nálunk magyaroknál. Csak 1261-ben 
vetették magukat az izlandiak, — s pedig akkor is 
nem kényszerítve, hanem szabad akaratjukból — 
4-dik Ilakon norvég király uralma alá.

A geographiai felfödözések tekintetében ízland 
annyiban is nevezetes, hogy innen izland hajósok 
találták föl és népesiték meg Grönlandot, mi az
tán az északamerikai partok, s századok múlva 
egy egész uj világrész felfodözésére vezetett.

Izlandba a polgárisúltság korán befészkelte 
magát s itt a 11-dik század közepétől a 14-dik 
közopéig a tudományok szépen virágoztak; Skal- 
holtnak már igon korán valának magasabb isko
lái s az izlandiak egy része hazájában, más része 
külföldön, nevezetesen Párisban kerosett maga
sabb kiképeztetést*, utazásaik közben megismer
kedtek a dél-franciaországi költészettől is s igy 
ezt a 12. és 13-dik században hazájukban is 
megismertették, minők erodményc lön az izlandi 
románc-költők keletkezése. A régibb izlandi kői-

663
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tészet napjainkig fönmaradt az „Edda“ cimü ré
gibb 08 újabb gyűjteményekben, melyekkel a 
„Frithiof-monda“ fordítója, a skandináv költésze
tet szorgalommal búvárló Györy Vilmos, talán 
egykor hazai közönségünket is meg fogja ismer
tetni.

Л 14-dik század Izlandban a tudomány s mű
vészet hanyatlási korszakának kozdete s ezek 
felvirágzása új lendületet csak 1540-ben nyert, 
midőn a magas észak ezen szigetén is megkez
dett honosúlni a vallás-reformáció.

Л mi Izland földjét illeti, ez tele van vulkáni-

Hoklájánál azonban még novezetesb Izland 
óriási szökökutakhoz hasonlítható vízhányóiról, 
melyek közül a loghatalmasbnak, a nagy G eyser 
nevűnek rajzát ezen számunk túlsó oldalán ad
juk. — A Geyser egy dombon van s forrását 10 
láb széles s 70 láb mély cső képezi, mely fölött 
48 láb átmérőjű medence van. A medence rondo- 

. sen tiszta, zöldes színű vízzel van tele, időnként 
azonban földalatti dörgés hallható, miro a mc- 

 ̂ dence vize megdagad, nagy gőzbuborékok törnek 
! elő belőle, melyek a fölszinon szétpattanva, a 

forró vizet nohány lábnyi magasra fellökik ; ez

H A Z Á N K  S A K D L F Ö L D .

Л llegyalja képekben. I. TOKAJ. (A „Tokaj-Hegyaljai Album“ után. Szövogo a G66. oldalon.)

кus tüneményekkel s valószínű, hogy az egész 
szigot is tűzhányói müködésnok köszöni a tenger 
szino alól történt fölomelkodését. Számos, legna
gyobb részben kialudt tűzhányója közt lognovo- 
zotcsb a világhírű Hekla, melyet az európai mű
ködő vulkánok közt a Vezúv és Etna mollett 
szoktak emlegetni. A tűzhányókról lapunk múlt 
évi első kötetében igen vonzó modorban és értel
mesen értekezett ogy hosszabb cikksorozatban 
Fehér Ipoly s igy nem múlaszthatjuk el olva
sóin kát ez alkalommal is azon „A lv ilá g i képeké 
feliratú cikksorozatra utalni.

ogy napig minden 30—40 percben ismétlődik s a 
tünemény nagyszerű kitöréssel végződik. A mo- 
donco vize ekkor magasabbra dagad s nohány 
pillanat múlva 80—100 láb magas vizsugárt rö 
pit a légbe, mit a második s aztán a harmadik, 
még magasabbra emelkedő vizoszlop követ, me
lyok kisérotét mindannyiszor roppant gözfelhö 
képezi. Alig szökött fel az utolsó vizsugár, moly 
gyakran köveket is ragad magával, s a megdöb
bentő tünemény, mint valami álomkép, ismét ösz- 
szoomlik.

A nagy Goyser, valamint általán a vízin
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nyók tüneményei megfejtését Fejér I]»oly föntebb 
említett cikke adja a „Hazánk s Külföld“ múlt 
évi folyama 394 s következő lapjain,

Kővetkező cikkeink az izlandi sajátságos nép 
szokások némelyikével fogják megismertetni olva
sóinkat.

А И e g y  a 1 j a.
(Folytatás.)

Ha a történet fátyolát fellebbentjük, azt látjuk, 
hogy a nyom nélkül elpusztult tokaji vár,mely még 
csak nem rég, a múlt század elején szerepelt, igen 
gyakran nevezetos eseményeknek volt színhelye. 
Csak a főbbeket említjük.

így mindjárt az első magyar királyok korában 
1074 ben Geyza herceg,midőn Salamonnal ösz- 
szeütközése után megfutamodott, Tokajban ta
lált menedéket. *) — 1241-ben a tatárok által 
kegyetlenül feldúlatott, úgy bogy számos évig 
romban bevert; és egy egész viszontagságos év
század kellett abhoz, bogy szomorú romjaiból is
mét erős várrá emelkedjék. ** ***)) Zsigmond király 
1398-ban ugyanis Tokajt és Tárcáit az ottani ba
jó vám okkal együtt Döbrey Istvánnak adta cseré
be Kászony helységért (ma ez egy jelentékeny 
mezőváros Beregmegyében), a nélkül, bogy a 
csereokmányban a régi várat megnevezte volna, 
alkalmasint azért, mert e romokat nem is tartotta 
emlitésre érdemesnek.*"*)

Nemsokára azonban a tokaji vár feltámadásának 
órája »s ütött. Döbrey István ugyanis az akkori 
egri püspök Ludányi Tamás által körülhálózva, 
bele hagyta magát azon összeesküvésbe kevertetni, 
melynek célja volt nápolyi Lászlót a magyar trón
ra ültetni, és 1401-ben Budán Zsigmond király 
befogatásával kezdődött. Hogy magának és párt* 
híveinek biztos menedéket és egyesülési pontot 
szerezzen, elhatározta Döbrey'Tokaj romjait nem 
annyira helyreállítani, mint inkább egészen újra 
építeni; mi az által is sürgős szükséggé vált, 
mert a Perényi-féle őrizet, a szomszéd sárospataki 
várban, semmikép som volt az összeesküvők ré
szére megnyerhető. Azonban a Sebes mellet! el
határozó csata,, melyben Zsigmond bátor hadve
zére Stibor az összeesküvőket keményen meg
verte, s ennek következtében az ország két leg
erősebb várának : Budának és Esztergomnak meg
hódolása, csakhamar megsemmisítette az összees
küvők terveit, és Lászlót ti ónkövetelési jogáról 
és szándékáról lemondani kényszerítő. Teljes

*) Bonfin. Dec. 2. Libr. II.
* x) Kogcrii carmen Miserabile. Cap. 20 .
***) Notitia Ilistorica Comitatus Zempliniensis §. 

56 — 57.

királyi hatalmát visszanyerve, Zsigmond a hűtle
neket keményen büntette meg, Döbrey Istvánnak 
azonban sikerült életét futással megmonteni; jó 
szagai elkoboztalak, s igy Tokaj is több más 
várával együtt 1401-ben Brankovics György szerb 
fejedelemnek adományoztatott, és ennek adomány
levelében Tokaj már „Castrumw-nak neveztetik.

1412. Zsigmond magyar- és IV. László lengyel 
királyok utjokban Kassáról jőve Tokajban háltak.

Brankovics György Tokajt Hunyady Jánosnak 
ongedte át, ki a várat ismét megerősítette a pa
taki várban tartózkodó csehek ellen. 1469-ben 
pedig Mátyás király adománya utján Zápolya 
Imre birtokába jutott.

A mohácsi szerencsétlen csata után, a megszo
morodott és meghasonlott rendek egy részét Tokaj 
fogadta keblébe, midőn Zápolya János 40,000-nyi 
seregével együtt ide vonta magát, s a várat orő 
(ütésekkel látta el; és hogy az elhagyatott ország 
megmentéséről tanácskozzanak, ide 1526-ban or 
szággyülést hirdetett, melyen különösen Vorbő- 
czy István hatalmas beszédje eszközlötte légin 
kább, hogy Zápolya az ogybegyült rendek által 
királynak választatott meg. Hogy mind a város
nak, mind a várnak állapotja oz idő szerint virág 
zásban lehetett, bizonyítja azon körülmény, hogy 
Zápolya, többi jószágai közül, épen Tokajt látta 
legalkalmasb és legméltóbbnak az ország nagy
jainak elfogadására.*)

1527-ben Báthory nádor és az özvegy Mária 
királyné által Pozsonyba összehívott orsszággyü- 
lés Zápolya megválasztását érvénytelennek, őt ma 
gát pedig hazaárulónak nyilvánította, és I. Fer- 
dinándot kiáltotta ki egyedüli jogos királynak. Ily 
körülmények között békés országlásra semmi 
kilátás nem lehetett, mindketten jogaik érvényesí
tésére fegyvert ragadtak, és a két ellenséges sereg 
heves harcait leginkább Tokaj vidéken vívta, 
moly végre is Zápolya légyőzetésévei végződött; 
a tokaji várőrizet pedig, miután egy ideig liősi- 
leg védelmezte magát, az éhség által kényszerítve, 
utóbb feladta a várat.**)

*) Szirrnay : Notitia Ilistorica §. 159.
*■*•) Hormaycr és Mcdnyánszky „Vaterländische Go- 

s i c h t e “ 1 8 2 3 .
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1529-ben, midőn Zápolya János Lengyelország
ból visszatért es seregeit Szolimán török császá
réval egyesítette, Ferdinánd katonái odahagyták 
Tokajt, és a Zápolyaiak foglalták el azt 1533-ban. 
Ferdinánd király a bártfaikhoz irt levelében biz 
tatja ökot, hogy no féljenek Zápolya kóborló se
regeitől, és hogy a Hegyalján békességesen mog- 
szüretelhessenek, Serédy Gáspárt egy sereg kato
nával védelmükre küldi.

1535-ben ismét kemény harc volt Tokajnál a 
két ollenfel között, moly Tokaj bevételével vég
ződött. 1541-ben pedig Ferdinánd Serédy Gáspár 
hü vezérénok érdemei jutalmául adományozta 
Tokajt. 1550-ben a szent korona Tokajban ada
tott által Ferdinánd küldötteinek.

1556-ban meghalálozván Serédy, hátrahagyott 
kiskorú fiának Istvánnak, tútora Némethy Ferenc 
lett, ki egyúttal várparancsnok is volt, és a rop
pant vagyont kezelie. Igen kecsegtető volt rá 
nézve mindezek birhatása, annyival is inkább, 
miután ennek elsajátítását csaknem büntetlenül 
tehette. A kedvező alkalom sem késett alávaló 
tervének kiviteléhez. Midőn Izabella Zsigmond 
fiával Erdélybe visszatért, s a kormányt ismét 
magához íagadta, Némethy alattomban felajánlotta 
Tokaj várát az ifjú Zápolya részére, oly föltétel
lel, ha a várparancsnokságot és a terjedelmes bir
tokokat neki átengedik. Az ajánlat elfogadtatott., 
és igy Serédy fia örökségétől, Ferdinánd király 
pedig egy fontos erősségétől fosztatott meg. Azon
ban nem sokáig élvezte gaz tettének gyümölcseit; 
mert 1565-ben végre a sokáig tartott egyenetlen
ség János Zsigmond és Miksa császár közt nyílt 
háborúban tört ki, a midőn Swendi Lázár Tokaj 
előtt megjelent, s azt keményen ostromolni kezd
te. Némethy a várfokon egy golyó által találtatva, 
elesett, s azonnal a vár legfelsőbb csúcsán fehér 
zászló lobogott.

Zápolya e vesztosségot nagyon zokon véve, 32 
ezer fegyveresével jött 1566 októberében a vár 
alá, s annak ostromát maga vezette. De itt a tá
borban hallotta hírét Solimán halálának, mely
nek következtében az ostrommal felhagyott, s 
visszament Erdélybe.

1567-ben a törökök háborgatták Tokajt, kik 
Egerből jőve, Tokajon keresztül Kassáig mindont 
pusztítva, a házakat felgyújtották, s a lakosokat 
fogságra hurcolták vagy kegyetlenül legyil
kolták.

1503-ban Báthory Zsigmond birtokába jutott e 
vár —■ 1604-ben a város csaknem földig pusztí
tatott Básta hadai által, s a lakosok roppant sa- 
nyarúságokat állottak ki, minek részletes leírása,

a város 1610-ben szerkesztett jegyzőkönyvében 
foglaltatik.

1605-ben Bocskay István Ruber György osz
trák várparancsnokot seregestől a tokaji várba 
szorította, s egy esztendei ostrom után bevette, 
miután az ostromlottaknál a szükség és éhség 
már legfelsőbb fokát érte, úgy hogy már lovai
kat, kutyáikat és macskáikat mind fölemésztették, 
kénytelenetek magukat feladni. Rubor állhatatos
ságát és hűségét Восзкау megdicsérvén, szaba
don eresztette. (Istvánffy. Lib. 34).

Bocskay halála után 1607-ben, miután Thurzó 
György a hajdúkat lecsendositette, a császártól 
azon 70,000 tallér jutalom lejében kapta mind
addigi haszon élvezetül Tokajt és vidékét, mig a 
nevezett összeg vagy neki, vagy örököseinek ki
fizettethetik. (Szirmay. Notitia politica. pag. 
138.)

Nemsokára következtek azon események, me
lyek Rudolfot — leginkább a bécsi és zsitvato- 
roki békekötések meg nem tartása miatt —• a 
trónróli lemondásra kényleleniték. — Testvére s 
utóda Mátyás, alig hogy az érdekeket Mngyaror 
szágban egyesítette, midőn Báthory Gábor erdé
lyi fejedelemben veszedelmes ellenséget nyert. 
De épen oly gyorsan mult el a veszély, a mily 
rögtön támadt; mert dacára a fejedelem hadi sze
rencséjének, az otthon ellene támadt összeeskü
vés miatt, kénytelen volt még is békét kötni a 
császárral, sőt tőle a törökök elleni véd- és dac- 
szövetséget kérni, mely 1611-ben Thurzó György 
közbenjárásával Tokajban meg is köttetett, azon
ban a fejedelem mégsem mentheté meg trónját és 
életét.

Utána Ausztria legnagyobb ellensége, Bethlen 
Gábor emeltetett 1613-ban az erdélyi fejedelmi 
trónra. Nem erőszak, hanem sok feláldozással 
megvásárolt béke mentheté meg csak Il-ik Fer- 
dinandot 1620-ban e lángelmü ellenétől. Ma
gyarország hét megyéje engedtetett át neki, s 
ezek közt Zemplén is, hol Tokaj feküdt, s igy ez 
is minden tartozmányaival. Bethlen Gábor Tokajt 
második nejének, Brandenburgi Katalinnak ha
tározta özvegyi tulajdonúi azon esetre, ha Er
délyt meg nem tarthatja; és miután Bcthlon ha
lálával ez eset, pártja erélyes törekvéseinek meg
hiúsultává! — bekövetkezett, Rákóczy György 
fejedelemmé választása utál 1631-ben Katalin 
rögtön Tokajba költözött, hol Sászlauenburgi 
herceg Ferenc Károlyhoz történt férjhez menete
léig, fényes udvart tartott.

E házasság által Tokaj birtokos nélkül marad
ván, a császár és az uj erdélyi fejedelem közti
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kénytesen megajánlotta, még pedig a beltaninté- 
zet telkeid a Péterfia-utca végén 2000 □  ölet 
örökösen, s a kültanintézet telkéül 200 hold föl
det a nagy erdő és Apafája között, 20 évre, 
évenkint 1300 frt haszonbérért; és végre 400 
holdat ugyané 200 hold közelében szolgálraány 
ként ajánlott fel.

Az építkezés országos költségen vezettetett, s 
már mindkét épület készen áll, és a tanintézet 
1867. november hó elsején már a magyar kor
mány alatt nyittatott meg a szokásos ünnepély- 
lyel. Az intézet jelenlegi buzgó igazgatója Papi 
Balogh Péter.

Hogy az intézet belszervezetével is megismer
tessük olvadóinkat, ide jegyezzük a következő 
pontokat:

1. A tanszak három évet foglal magában, s ki- ; 
terjed úgy a megfelelő elméleti oktatásra, mint i 
az összes gazdászati és kertészeti gyakorlatnak 
legkisebb részletességeire is.

2. A tanulók félfogadásának feltételei: minden 
munkára képes, erős, egészséges testalkat, és igy 
legalább is 16 éves kor; —■ kielégítő jártasság a 
magyar nyelven olvasás, irás és számolásban ; jó 
erkölcsű magaviselet.

3. A tan- és ellátási dij teszen az első évben 
120, a másodikban 80, a harmadikban 40 forin
tot, félévi részletekben előre lefizetve. Ezen felül ! 
mindegyik tanonc tartozik az év elején hat fo- !

rintot az intézet pénztárába letenni,’'annak bizto
sításául, hogy ha roszakarat vagy gondatlanság
ból az intézet eszközeiben kárt tenne, ennek meg
térítése foganatba vétethessék.

4. A tanoncok szállást , teljesen megfelelő 
élelmi ellátást és ruhamosatást az intézőt részéről 
ingyen nyernek. — Fehérnemű, ruházat és az 
ágyruháról önmaguk gondoskodnak.

5. A tanoncok kötelesek minden, részükre az 
intézetnek a hatszáz holdat meghaladó gazdá
szati, kert és kísérleti területén kijelölendő gaz
dasági vagy kertészeti munkát teljes gonddal vé
gezni, s ezen munkának lehető hasznosítása szol- 
gáland a befizetett tandíj mellett a kormány 
által viselt tanítási és élelmezési költségeknek 
kiegészítéséül.

, 6. Az ezen tanintézetboli szegényebb sorsú ta-
i noncok részére ő királyi apostoli Felsége által 

négy, évenkinti 50 forintos ösztöndíj van enge
délyezve, mely fél éves részletekben utólagosan 
lészen kiadandó, illetőleg az érdekelteknek tan 
és ellátási dijaikba beszámítandó.

E nehány pontból láthatja az olvasó az intézet 
főbb szervezetét, és hogy az intézet szükséget 
pótolt, s hogy megfelel céljának, kitünhetik azon 
nagy részvétből, melyben már a megnyitáskor is 
részesült, és azon sikerteljes vizsgából is, moly a 

I legszebb eredménynyel tartatott meg.
—  — / .
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (Történeti n a p tá r .) Október hú 15-dikén 

meghalt Landon Lätitia Erzsébet, angol költönő 
1838. — lG-án végeztetett ki Mária Antónia fran
cia királynő : 1793. — 17-én született Bowring 
Jolin angol radical parlamenti tag : 1792. —
18-án a rigómezei győzelem : 1448. — 19 én — 
20-án kelt össze Don Carlos spanyol trónkövete
lő Beira hercegnővel : 1838. — 21-én született 
Lamartine Alfons francia államférfi, költő és pu
blicista : 1790.

* ( P ára tlan  áram út) árvereztek nőm régiben 
Londonban, mely M. baronett tömegéhez tartozott, 
s 95 fonton kelt el. Ez óramű a technika egyik 
legmestoribb munkája a régisége még inkább 
emeli értékét. — 1635-ben Cigola nevű hires fio- 
renzi órás készité, s akkori könyvek is megemli 
tik, mint „ csodamüvet.w Az egész mű harmad- 
féllábnyi magas, piramisalaku, és dombormű- 
vekkel ellátott rézlemezok fedik. Az óralap 
közepén van, s ez hat körből áll ugyanany- 
nyi mutatóval. A középső kör mutatja az órát, 
a többi körök : a negyedet, első és másod 
percet, az évszakot, melyek a megfelelő hóna
pokra vannak felosztva, végre a legalsó kör a 
hónap napját mutatja. A mű tetején ezüst félgömb 
van, moly a hold negyedeit mutatja, oly formán, 
hogy a rajta levő arany koszorú közül annyi lát
szik ki, mennyit a hold mutat ; hold fogytakor 
az egész koszorú elfedi a gömböt. Az alsó részen 
egy nagy félkör van s ezen zománcozott golyó 
mozog. A nap fölkoltét és nyugtát jelzi ez. A kör 
alsó része rovátkozva van s óra szerint megje
lölve; a két oldalt levő fellogek akként húzódnak 
fölebb, a mint a nap rövidül. Az óra hátsó lapján 
ismét egy másik óralap van, melynek mutatója 
azt az órát és percet mutatja, moly a megfelelő 
ellenlábas földrészen van. Ejjelcnkint itt láthatni 
a nap futását. Legérdekcsb az órajelzés. Midőn 
az óra téli időszakot mutat, két farkas csúszik 
ki az oldalt lövő egyik rézürogből s annyi hangot 
adnak,mennyi negyed és óra van,tavaszkor két kis 
madár búvik ki a hold körül levő virágból,s erős 
hangokon csicseregnek; nyáron — az óra balol
dalán levő ürogbon, mely sziklás vidéket ábrázol 
rézből - egy pásztor áll föl (máskor ülni szokott) 
s kürtjébe fuj, öszszel pedig fecskék ülnek ki egy 
kis házacska ereszére, s szakgatott hármas han
gú éneket hallatnak. A mű gépezetét minden har
madik hónapban kell fölhúzni. Érdekes, hogy az 
óramüvet volt birtokosa romlott állapotban kap

ván meg, hírlapok utján keresett mestert, ki meg
javítsa, s 180 font tiszteletdijat és a költségek 
megtérítését Ígérte. Azonban igen meggyűlt vele 
baja, mert sokan mentek Londonba, s ezek kö
zül nem egy hozzá sem mert fogni, többen pedig 
szétbontván, nem tudták összeállitani, s úti költsé
geikért port indítottak a baronetto ellen. У égre 
1837-ben egy spanyol órás járt Londonban, kinek 
sikerült az óragépet rendbe hozni, s az egész mü
vet megindítani. Ez meg is állapitá hírét. Az óra 
pedig azóta pontosan jár. A british muzeum, mely 
csak későn értesült az óramű eladásáról, jelenlegi 
tulajdonosának 150 fontot (1500 irtot) Ígért első 
Ízben, s minthogy nem kaphatta meg, már 300 
fontot ajánlott.

— (Hogy tám adnak a török államtanácsosok ?) A 
nem régiben kinevezett államtanács uj tagjai közt 
van bizonyos Awram nevű Saloniki izraelita is, 
ki már több év óta volt monastiri lakos, s e pár 
év alatt is nagy befolyást szerzett magának. Mi
után Törökországban még nem igen szokás a csa 
ládnév használata, leginkább a szülőhely- vagy 
tartománytól veszik nevüket az illetők. így az uj 
államtanácsost is Saloniki Awram (Ábrahám) ef- 
fendi név alatt ismerték a portánál s tévesen 
Salonikba távirták a kineveztetést. A Saloni
ki hatóság, hol mint a gomba, annyi Ábrahám 
van, nem értvén a Stambulból érkezett táviratot, 
abban a véleményben, hogy egyik Ábrahám csak 
olyan, mint a másik, előrántottak hát egy tudatlan 
zsidót a legalsó osztályból és Stambulba küldték. 
Szegény zsidó egész útjában börtönről álmodo
zott és Stambulba érkezve, páni félelmeket szen
vedett. Annál inkább meglepte, mikor egyszerre 
államtanácsosi rangra emelték 7000piaszter havi 
fizetéssel. Mardochai felmagasztalása óta ily csoda 
nem történt Izraelben. Az ál Ábrahám meggyő
ződve bár, hogy itt valami tévedés lappanghat, 
egy szót sem szólva, nyugodtan foglalta el helyét 
az államtanácsban. Megjelenése s modora termé
szetesen feltűnt s vizsgálatra adott okot, hanem 
későn, mert Awram már föl volt esketve s hiva
talosan olismerve. Mithad basa nagy zavarban 
volt, hanem a szellomdús Fuad basa azt mondá: 
„Allah Korim, kinek isten hivatalt adott, annak 
észt is kell, hogy adjon. Nevezzétek ki mind a 
két Abrahámot !w

* (M agas életkorok) Az ázsiai Indiában, a 
Ganges mellett, van egy Brahmin-család, melynek 
tagjai igen magas életkort érnek. E családot az
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indusok szentnek tartják, s a család főszentje ogy , 
142 eves korában elhunyt brahmin, ki 1832-ben j 

egy kígyó marása következtében veszté életét. I 
Atalánosan azt hiszik róla, hogy még sokáig él, ■ 
minthogy egészséges és izmos férfi volt, ha о sze- , 
roncsétlenség folytán életét nem voszti. A kör
nyékbeliek emlékezete óta a szent családból csak 
tavaly balt meg egy nő, ki nem érte el 100-ik 
évét; ez 96 éves korában hunyt el. A legtöbben 
a 110—120 év közt hunynak el. Jelenleg öt tag
ból áll о család, melynek fejő 107 éves, ennek 
nője (különben nötostvére) 112 éves, két gyermo-

Ilamburg mellett valaki egy élettelen hollót ta
lált a rét egyik fája alatt. A holt állat nyakán, fi
nom kis acélláncon vékony kis lemez volt, s ebbe 
a következő szavak vésve : „Absolon, 11 hónapos, 
1743.“ Tehát — valószünileg — 125 év óta vi
selte nyakán a lemezt.

(.A m erikai tr é fá k .) „Jefferson Morry úr,egy meg
bukott káliforniai hírlapnak volt szerkesztője, 
holnap este — mondja egyik kiragasztatott hir
detés — Mordount gyüldébon tudományosan gya
korlati előadást fog tartani. Két különböző hírla
pi cikket két külön kézzel egyszerre fog másol

Л debreceni gazdászati tanoda. ( S z ö v e g e  a  6G ‘j .  la p o n .)

kök 62 és 59 éves, s unokájuk 30 éves. 1865-ben 
halt meg Ta-Ria 138 éves korában. Legnagyobb 
életkort ért Toa-Kuro, ki 1847-ben 151 éves ko
rában mondott búcsút az árnyékvilágnak. Az 
egész család sokat tart arra., bogy ily magas kort 
érnek, s el nem térnek atyáik szokásaitól s élet
módjától, mely főképen abban áll, hogy minden 
szeszes italt és izgató ételt kerülnek, s napjában 
kétszer mogffirdonek a Ganges szent vizében.

(A hollók hosszú életkora) közmondásossá 
vált, s a következő eset is bizonyítja. Nem régiben

Pest, 1 8 0 8 . N yom atott az

ni, a mellott ballábával egy kis amerikai állam
polgár bölcsőjét ringatja, s „Üdv neked Colum
bia“ és „Fracer Digger ’s sony“ dalokkal mulat 
tatja, mig jobb lábával a thea kanna alatt levő 
tüzet fogja igazgatni. Ha nagylelkű adakozó gent
lemanek találkoznának, kik Morry urat még in 
ni is szeretnék látni, harminchat pohár groggot 
iszik ki tiz perc alatt s húsz lépésnyiről a vores 
ászból kilövi az ogy szemet. Belépti dij csak tiz 
centime.“ Nem kis művészet s iigyosség — ha 
igaz; roclamnak pedi elég hihetetlen !

Athenaeum “ г. társulat nyomdájában.








