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Cikkek í „Lenkey százada.“ (Költemény.) Petőfi Sándor

tól. 1848.— „Az őrangyal.“ (Elbeszélés.) Vadnay Károlytól. 
A vad indusok merészsége Észak-Amerikában. — Egri s 
eget vidéki képek. X . X. X.-töl — „A kígyók.“ Szováthy L a 

jostól. — „A sziámi ikrek. — „Mennyibe került 1582-ben 
к ét vár s az ahhoz tartozó uradalmak 7 évig tartó perlekedé
se.“ Székely Sándortól. — „Egy hét története.“ Vadnai Ká
rolytó l. — „Vegyes közlemények.®— „Irodalom.“ — „Szer

kesztői üzenetek.“ — „A kiadóhivatal üzenetei.® — „Újdon
ságok.®

Képek: Lenkey százada. — Rabló indus ellensége fejét 
elevenen megnyúzza. 1867. júliusban. — Vad indusok meg
támadják az Egyesült-Államok szekérpostáját. 1867. juius- 
ban. — Egri s egervidóki képek. (Zombory Gusztávtól. -— 
A sziámi ikrek.

l r o i u l o  II).

—- (})Jóka* Mór munkái“) népszerű kiadásában most jelent 
meg ezen aranytollú regényírónk egyik legszebb müve, az 
annyit emlegetett „Egy magyar Nábob“, melynek ára az első 
kiadásban 5 frfc volt, Heckenast ezen népszerű kiadásában 
pedig (három vastag kötet) csak 2 frt 40 kr.

— (v Adomák és jellemző vonások a forradalom és honvéd- 
életből.) Képes címlappal. Kiadta Heckenast Gusztáv ; ára 
80 kr.

— (A Kisfaludy-társaság pártolói illetményeként) még a 
múlt 1867. évre közelebb két mű jelent meg s küldetett 
ezét, az egyik Feuillet Oktáv ,,Szibill története“ cimü szép 
regénye, Concha Győző fordításában, s a másik a Györy Vil
mos által svéd eredetiből fordított „Frithiof-monda“. Szintén 
a pártoló tagok s alapítók részére sajtó alatt vannak „Pákh 
Albert szépirodalmi munkái“ s „Vachott Sándor költemé
nyei“, egy-egy kötetben.

— (Ráth Mór kiadásában) következő újabb könyvek je
lentek meg:

— 1-ör. „Kossuth Lajos újabb l e v e l e i r e válasz Horváth 
Mihálytól, harmadik olcsó kiadás ; ára 80 kr. Mint tudjuk, 
deákpárti klubbok e polemikus röpiratot ingyen is osztogat
ták a nép közt, mely azt bizonyára — meg nem érti.

— 2-or. „A választások elöli“ . Politikai röpirat névtelen, 
de azért deákpárti szerzőtől, mely azt tanácsolja, hogy a 
nép válaszszon csak Deák párti képviselőket. Ára 2 frt, mi
nél fogva a nép kezébe bajosan fog jutni, hacsak ezt is nem 
osztogatják ingyen.

— 3-or. ,,1868-diki országgyűlési törvénycikkek“ ; egy
kötet; ára 60 kr.

— 4-er. „Magyar államférfiak és írók“ ; élet- és jellem
rajzok nagy tudományú és klassikus tollú Toldy Ferencünk- 
től. Két vastag kötet; ára 3 frt 60 kr. E kötetek Forgách 
Ferenc, Brutus J. Mihály, Decsi János, Eszterliázy Mihály, 
Mikes Kelemen, Csokonai, Kis János, Reguly és Széchenyi 
István élet- és jellemrajzát tartalmazzák.

Szerkesztői üzenetek.
— Bárándra : K. S-nak. ígértük volt önnek, hogy kivá 

natára szolgálni fogunk némely adattal a kötőgépről. Eddigelé 
csak oly kötőgépek voltak használatban, melyek csak cső- 
alakú kötéseket valiának képesek szolgáltatni, például ha
risnyaszárakat. Lamb amerikai kötőgépe mindenféle munkát 
végez s mindegyik oldalán 50—60 tűvel dolgozik, úgy hogy 
kerekének egyetlen megfordítása 100 hurkot eszközöl. Min
den kerékforgásra egy-egy másodpercet számítva, egy perc
ben 6000 hurkot köt, s ebből megérthetjük, hogy ezen 
géppel egy nap alatt 36 pár harisnyát köthetni. Köthetni e 
géppel sűrűn vagy ritkán, tetszés szerint. A gép kis helyet 
foglal el és bármely asztalra fölsrófolható. Lehet vele ké
szíteni nemcsak harisnyákat, hanem sálokat, ágy- és asztal
terítőket, keztyűket, gyermekruhákat stb. is. Ára azonban 
kissé drága, t. i. 80 porosz tallér (136 frt.) Megrendelhetni 
Hamburgban : „Biarniczky és társa“ Lamb-fóle kötőgép- 
raktárában.

— A. Qyéresen : Z. K-nak. Az illető eikkiró úrral érte
kezhetni hozzá Rimaszombatba intézendő levél útján.

— »&9У kedves leányhoz“ cimü vers alkalmasint adresszét 
tévesztette, mivelhogy a mi kezünk közé került.

— Trsztenára : Mindkettő komoly gondolkozásra mutat, 
csakhogy az egyik értekezés elvont tárgya miatt nem la
punkba való ; a mi pedig azon nagy királyunkat illeti, arról 
már Szalay László és Horváth Mihály igen kitűnő jellemzé
seket írtak.

— Szentesre : A. K-nak. Sajnálattal jelentjük, hogy kivá- 
natát nem teljesíthetjük.

— Esztergomba : B. S-nak. Köszönettel vettük, s a szives 
ajánlatokra nézve magán levelünk válaszol.

— Pápa  : K. L.-nak. Ugyanezen cikkecske fordítása — 
más kéztől — már rég szerkesztőségi fíókunkben hever; 
nem közöltük, mert ezen tárgyról egy magyar iró, gr. Lázár 
Kálmán már sokkal vonzóbban értekezett „A lég urai“ cimü 
könyvében.

— Budán: V-nak. A cikkecskét fel fogjuk ha ználni, 
a hozzá mellékelt rajz után azoaban bajosan igazodhatnék 
el illusztrátorunk.

— Berlinbe: K. G.nak. Örvendünk rajta, hogy jóravaló 
dolgozatát ismét üdvözölhetjük. Az összeköttetést Berlinnel 
is föntartjuk.

A kiadóhivatal üzenete.
— A „Kandi K lári“ hölgyélclap szerkesztőségének N.- 

Kanizsán. Cserepóldánynyal nem szolgálhatunk.
— Érsekújvár : J. J. A miatt semmi baj sem történik s a 

mülap el fog küldetni, a mennyiben a csomagolási 30 kr. 
már befizettetett.

A rendkívül díszes kiállítású „ H O NYÉD A L B U M “ előfizetői már kielégittet- 
vén, az most már Pfeiffer Nándor pesti könyvkereskedésénél, v a l a m i n t  s z e r k e s z 
t ő s é g ü n k  u t j á n  i 8 m e g r e n d e l h e t ő .  A 27.  honvédtábornok arcképével s hét 
darab 17 hüvelyk hosszú és 12 hüvelyk magas, színes alapnyomásu képpel, valam int 
a szövegbe nyom ott 33 pompás illusztrátióval diszesitett s szövegét illető leg  legkitűnőbb  
költőink s prózaistáink (Petőfi, Tompa, Tóth Kálmán, Szász Károly, Jókai, Vadnai, 
Abonyi, Vértesi, Asbóth tábornok stb. stb.) által kiállított emlékmű e g y - e g y  p é l d á 
n y á n a k  á r a  6 frt; u gyanily  példány pompás diszkötésben, aranym etszéssel, gaz
dag aranynyomással és tokba helyezve 10 frt.



L E N K E I  S Z Á Z A D A .
—  Petőfi Sá n d o rtól .  —

(1848.)

oszorút kötöttem 
Cserfa-levelekből, 
Harmat csillog rajta 
Örömkönnyeimből . . • 
Kinek adnám én ezt, 
Kinek adnám másnak, 
Mint vitéz Lenkei 
Iluszárszázadának ?

Ez ám csak a század, 
Ezek a legények ! 
Ősapáink mellé 
Oda illenének.
Romlatlan bennük a 
Régi jó magyar vér . . . 
Bár adhatnék nekik 
E dalnál nagyobb b ért!
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„Kapitány uram, mi 
EngedelmeskedUnk 
l Tgy, lia előre megy,
Es nem hátra velünk. 
Vitéz kapitány úr,
Legyen a vezérünk,
Ilyen ember kellj mint, 
Kapitány úr, nekünk !

Annyi szent, hogy minket 
Vissza nem visz innen 
Sem a generális,
Sem pedig az isten. 
Kötelességünkről 
Ne beszéljen nekünk, 
Szentebb a haza mint 
A kötelességünk“.

Tőről vágott magyar 
Ember a kapitány,
Nem igen térité 
Seregét ezután ;
Ment velük, nem hátra, 
De szépen előre,
És elértek édes 
Iiazájok földére.

Itt a haza földén,
Hová vont szivetek, 
Forró öleléssel 
Üdvözlünk titeket,
Vitéz jó testvérek, 
Üdvözlünk ezerszer . . , 
Beszéljen akármit 
A hadügyminiszter !

A z  ő r a n g y a l .
(Elbeszélés.)

Irta : V7a (Ina i K á ro ly .
Elbeszélésünk hősnője egy kis leány, a kinek 

még sokat kell nőnie, mig a poéták (ha ugyan 
e szörnyű „szoroncsét“ megéri valaha !) virágillat
tól párolgó költeményeket Írnak hozzá, s a divat
lapok tudósítói az ö szerény nevét is befűzik a 
bálkirálynők diszcsapatáha. Most még egészen 
boldog kis leány, ki akkor a legkedvesebb, mi
dőn minden haszontalanság fölött nagyokat ka
cag, képtelenül bobó kérdéseket tesz, s szőke-für
tös kis fejét oda dugja édes anyja ölébe. Nem 
több, mint három éves. S a milyen a hősnő, éppen 
olyan ez elbeszélés cselekvénye is. Egészen kicsi 
és egyszerű. Nem is történet, csak néhány szó. 
De néha egy szó megment egy lelket, s akkor az
a szó a legmagasztosabb cselekedet.

•» *•
Egy kis lámpa ég az asztalon s tejszinü üvegén 

át igen szűkmarkúkig hinti a világosságot. Pedig 
olyan kedves családi képet lát, hogy már csak 
örömében is jobbkedvülog éghetne.

Л barna szövetű díván egyik szögletében öreg 
asszony ül, egyszerű szürkeszinü ruhában. Őszülő 
haját tiszta fehér házi fojkötö födi, homlokán érte
lem s ajkai körül jókedvű mosoly. A másik 
szögletben ogy fiatal csinos asszonyka pihen, nagy 
fekete szemekkel , finom vidám vonásokkal, 
igen takarosán öltözve. A két nő egymás kezét 
fogja, s szemeikkel elégülten tekintenek egy kis 
lánykára, ki a mama ölében épp most aludt el, 
miután egész áldott nap szaladozott és fecsegett, 
s a nagymamának, a ki ép az nap reggel érke
zett, sorban megmutatá minden babáját, képes
könyvét, azokkal a nagy cifra állatokkal, és min

den kis darab ruháját, a piros és kék szalagokkal 
együtt. Most is egy tarka kis kosár van pici kezé
ben, s ki nem bocsátaná a világért sem! Ma kap
ta a nagymamától, ki oda simúl hozzá és lágyan 
simogatja szőke fürtéit, mialatt a mama csönde
sen lehajlik, nem állhatva meg, hogy meg ne csó
kolja az álomtól mindinkább piruló telt kis 
orcáját.

Ez egész kép körül valami bűvös fény lebeg : 
a szeretet melege.

A két nő (anya és leánya) susogva beszélnek, 
nehogy a „kis ártatlant“ fölébreszszék, pedig oly 
mélyen alszik, hogy akár az egész ház összeomol
hatnék, s mégsem zavarná meg édesded nyu
galmát.

— Milyen szép és jó gyermek! — mondja a 
nagymama, ma már legalább is huszadszor.

— fgazi kis angyal, — susogja vissza a fiatal 
anya, s aztán gondolkozóba esve, egy kis szünet 
után búskomoly hangon teszi hozzá: — az én 
áldott kis őrangyalom!

Ez a szó semmi más nem volna egy idegen
nek, mint egy puszta kifejezés, minőt a szeretet 
sokszor minden értelem nélkül kedvel, valami 
egyebet keresve, mint a mit közönségesen hasz
nálni szoktak. De a nagymama megjegyzi e szót, 
s úgy rémlik előtte, — hogy az oly különös 
egy szó, mintha nem is a fülével, hanem a szivé
vel hallotta volna.

A kis Piroskát ma már másodszor nevezte igy 
az édes anyja, sőt később is, egy óranegyed 
múlva, midőn karján vitte a másik szobába, hogy 
kis rácsos ágyában gondosan elhelyezze, azzal
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vált meg tőle : — „aludjál szépen, édes kis őran
gyalom !u

A nagymama hallá ezt is, s mindig különösebb 
szónak tetszik előtte, mely egyszerre csak egy 
mély üreggé válik, telve homálylyal és titkos tar
talommal. Nem annyira kíváncsisággal, mint in
kább a szeretet aggodalmával néz ez üregbe, 
keresve, hogy mi lehet a fenekén.

— Kedves lányom ! — mondja aztán szelíden, 
midőn a fiatal asszony visszatér, s a divánon újra 
helyet foglal, — miért mondod úgy neki, hogy 
„őrangyalom.“

Az eleven vidám nő arca pedig e kérdésre 
egy szőrre elborúl. Egy emlék, mint valami felhő, 
födi el boldog mosolyát. Nem is tud többet felelni» 
csak annyit:

— Megszoktam már úgy szólítani!
Aztán hallgatva mereng, s arcmozgásáról lát 

szik, hogy bensejében történik valami. Talán gon
dolatok küzdése, talán a lélek habozása egy ke- 
resztúton, melynek egyik ága az őszinteség 
ösvénye, teli napfénynyel, másik a zárkózottságé, 
a hol minden bús és félelmes.

Csakugyan történhetett valami, mert a néma
ságot halk zokogás töri meg, és a fiatal nő oda 
hajlik édes anyja keblére, és könyezvo su
sogja :

— El fogom mondani anyám. Kinek mondanám 
el, ha nem neked ? Érzem az édes kötelességet, 
hogy neked őszinteséggel tartozom.

A lámpa e közben csak mindegyre halványan 
ég, mig oda künn zörej támad.

— Talán Sándor ? — kérdi az öreg asszony.
— Nem anyám! О nem jő soha elébb, mint 

hét órakor. Ötkor elhagyja az irodát, s akkor egy 
ügyvédhez megy, a hol mindig két órát dolgozik. 
Ó mindig dolgozik. Éppen az a baj, hogy semmi 
idejo sincs minket jobban szeretni. Alig ér rá, 
hogy csak ránk is gondoljon.

A szeretetnek valami mély panasza rejlett e 
szavakban.

— Értetek dolgozik édes lányom ! — töreke
dett az anya megnyugtatni leányát, ki ma már 
harmadizben mondá el azt neki.

— Igen, édes anyám, érettünk dolgozik. Ma
gától megvon mindent, hogy nekünk legyen. De 
mit ér, ha oly keveset lehet velünk У

— Ez a szegénység baja, kedves leányom, 
meg kell nyugodni benne!

Elcsöndesodtek, s hallgaták a kis Piroska lélek- 
zetvételét, a mint kihallatszott a másik szobából
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s gyönyörködtek benne, mint valami édes ze
nében.

— Nos, gyermekem, — figyelmezteté lányát 
az öreg asszony, — az elébb valamit ígértél 
nekem.

— Igen anyám, de mikor oly nehé * elkezdeni. 
Szeretném, ha nem történt volna, most nem kellene 
vádolni magamat te előtted.

— Valami hibásat tettél ?
— Nem anyám, nem tettem semmit, csak gon

doltam, azután megijedtem e gondolattól és elfu
tottam tőle. Soha, soha sem fogok többé ilyet gon
dolni ; érzem, tudom, s ez ad bátorságot, hogy ne
ked elmondjam.

S elkezdett beszélni, oleintén egész bátran, az
tán szemeit lesütve, végre zokogva.

— Emlékezel reá, — hogyne emlékeznél!— mily 
boldog, olégült leveleket írtam neked, mikor két 
év előtt Pestre költözőnk. Oda haza, midőn együtt 
laktunk mind a hárman, (kicsikém akkor még 
nem is számított,) minden boldogságom mellett 
hiányzott valami — az önállóság, mely a nőt oly 
büszkévé teszi.

Éppen úgy éltem, mint lány-koromban, kivéve 
hogy fej kötőt viseltem, és Sándorom is velünk 
lakott, — a háztartást te vezetted, s neked köszön- 
heténk mindent.

Bevallom neked, hogy midőn Sándor állást ka
pott itt Pesten, búcsúkönyeim közé egy vigaszta
ló gondolat vegyült. Más talán annak örült volna, 
hogy ezután a nagyvilág pompáját fogja látni, én 
csak annak tudtam örülni, hogy most már a ma
gam asszonya leszek. Mennyi édes gondot adott 
nekem már előre is, hogy mint fogom a háztartást 
vezetni; rendezek, intézkedem, úgy, a mint leg
jobbnak látom.

Ez a lakás — most már gyakran érozem, — 
igen kicsiny és szegényes. Egy barátnőm, ki egy 
kissé nagyralát, s szereti emlegetni, a mije van, 
— nem is nevezi másnak, csak „fészeknek,“ — 
de nekem akkor valódi paradicsom volt. Jó mész* 
sze esik a belvárostól, de éppen csöndje és nyu
galma volt az, a miért annyira megkedvelém. 
Körülnézve о két kis szobában, mely teli volt 
uj bútorral s a falakon nehány csinos kép, me
lyekkel Sándorom lopott meg — mind a család
élet kedves jelenetei, a mint láthatod! —
sürögve-forogva az olöházban, a konyhában, a 
hol oly tisztán kellett tartani mindent — oly vi
dám elégültség lepett meg mindig, hogy nem is 
jutott eszembe : ha létoznok-é a világon szőnye- 
ges és csilláros disztormek, tágas nagy szobák,



A vad indusok merészsége Észak-A inerikában.

Rabló indus, ellensége fejét elevenen megnyúzza, 18<>7. júliusban.

Amerika ránk, európaiakra nézve a bámulat I lépten nyomon megdöbbenhetünk a vadság azon 
földje, az idegrázó vagy csodálatra ragadó eső- j példáin, milyeket különben csak az őskor mon- 
niényck forrása, azon földrész, melyen mig egy- j (Iáiban szoktunk keresni.
részt a polgárisultságban haladó emberiség óriási j Az előre haladó polgárisultság azon óriási mii- 
müvein álmélkodunk, másrészt majdnem minden veihez — melyeket föntebb emliténk — tartozik
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kétségkívül az ugynevozett Pacifique-vasut is, 
mely egész Eszakamerikát, az Atlanti Óceántól a 
a Csendestengerig, New-Yorktól kezdve New-Yer- 
sey, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Jowa, 
Nebraska, Dakota, Utah, Nevada és California 
államokon, területen és országokon keresztül, az 
ezer meg ezer mértföld kiterjedésű praeriek : a 
vad indusok hazája hosszában — a Sziklahegy- 
láncolat s a Sierra Nevada égigemelkedő bércein 
át vezet.

Ezen óriási mü aránylag igen rövid idő alatt 
készült s tavaly érte befejoztetését. Közép-állo
mása Omaha , Nebraska-államban , a praerik 
vagyis végtelen pusztaságok közepén, melyek 
egyedüli lakosságát antilopok, pusztai keselyük, 
bölények és vad indusok képezik.

Ha a vasutakat a civilisatió ereinek nevezzük, 
ez esetben a Pacifique-vonalnak a legelhagyottabb 
amerikai vadonokba is be kellett volna vezetnie a 
művelődést. De ez még sincs igy, mert a ki az 
amerikai lapokat gyakrabban olvasgatja, az tudja, 
miként alig múlik el hónap, melyben e vasúti 
vonal mentében a legiszonyúbb vadság nyilatkoz- 
ványai ne történnének.

Előttünk van egy könyv, Simonin Lajos útle
írása, melyben e francia férfi jelentést tesz a Paci
íique-von álon tavaly tett kirándulásáról, melyben 
többek közt igy ír: „Azon hírek, melyeket Páriá
ban — még elindulásom előtt — vettem a Paci- 
fique-vonalról, cgyátalán nem valának biztatók. 
Olvastam a többek közt, hogy ezen vasút több s 
különféle hivatalnokát a vad indusok megtámad
ták s kérlelhetlenül felkoncolták. Ezek egyike 
golyó által leterittetvén s késsel is megse- 
besittetvén, feje bőre indus ellensége által ele
venen lenyuzatott. Ez emberigazán mintegy isten 
csodája által szabadult ki a halálból, s aztán ö 
maga beszélte el iszonyú szenvedésed, melyek 
leírását minden amerikai lap hozta.

A „Messager franco-americain“ 1867. aug. 
2-dikai számában igy meséli cl ezen esetet: „Azon 
fehér emberek holttesteit, kiket az indusok Plum- 
Creek mellett legyilkoltak, az omahai állomásra 
hozták, hol a tömeg tolongva igyekvők látni azon 
férfiak hulláit, kiket ezelőtt még csak kevéssel a 
legjobb egészségben szemlélt. A legnagyobb ér
dekeltséget azonban egy Thompson Vilmos nevű 
ángol kelté föl maga iránt, kit szintén holtnak 
hireszteltek, ki azonban megint életre kelt . . .  de 
mily állapotban?A szerencsétlennek kaponyájá- 
ról a bőr le volt nyúzva ! Iszonyú volt látni ezen, 
hajától és bőrétől megfosztott főt. Thomson talán 
egyetlen mindazon emberek közt, kiket az indu

sok scalpirozván , (fejük bőrét lenyúzván,) kezeik 
közül elve menekodott meg. íme Thompson ön 
maga következő szókkal beszeli el történetét:

„CsütöTtökön esti kilenc órakor azon célból 
indultunk el a plum-creeki állomásról, hogy az 
innen nem messzire elszakadt távirdai sodronyt 
helyre hozzuk. A mint megérkeztünk, az oddig a 
roppant magas fűben elrejtőzött indusok ogyszorre 
felszökdöstek s körülvettek minket. Két-vagy há
romszor ugyan rájuk lőttünk, de látva nagy szá
mukat, futásnak iramodtunk.

„Az egyik, gyorsfutó lovon ülő indus, nyomom
ban vágtatott, s midőn már alig volt tőlem tizen 
két lépésnyire, egy puskalövéssel keresztülfúrta 
jobb karomat. Ezzol fogy vérét csövénél fogva ra
gadta meg s puskatussal iszonyú csapást mért fe
jemre, úgy hogy összerogytam, okkor leugrott 
lováról, elővette kését, azt elébb torkomba döfte' 
s azzal hajamat baljával megragadván, clkczdé 
koponyám bőrét nyúzni.

„Irtózatos kínokat s borzasztó félelmet szen
vedtem, mind a mellett bírtam annyi lélekeber- 
séggel, hogy bolássam, miként holttá kell magam 
tettetnem, mert életemet csak ez áron menthetem 
meg. E közben az indus csak folyton nyúzta fe
jemet. Irtózatos, ájulásba döntő, loirhatlan kín 
volt ez ; azt hívem, hogy fejemet darabonként 
szedik szét. Végre bal halántékom környékén 
az utolsó késvágást éreztem s ezzel be volt fejezve 
megnyuzatásom.Az indus ezzel lovára veté magát s 
magával vivén hajamat bőröstől, egyátalán nem 
kétkedett benne, hogy én már meghaltam.“ (A 629. 
lapon levő képünk azon borzasztó jelenetet ábrá
zolja, midőn az indus Thompson fejbőrét diadal 
ittassan emeli magasra.)

A fentebbi elbeszélésben nem emlité a szeren
csétlen áldozat, hogy az indus sebten vetvén ma
gát lovára, a fejbőrt elejté s hogy azt Thompson 
fölvette. 1867. végén Thompson még Omahában 
volt, hol a Pacifiquo-vonal minden útasa láthatta 
őt. Egyébiránt ö nem az egyedüli fehér ember, 
kit az indusok elevenen nyúztak meg, mert több 
utászt s amerikai katonát cmlogotnck, ki hasonló 
sorsba jutott.

A fentebbi eset után nemsokára Nebraska vad 
indusai megállítottak egy egész vasúti vonatot 
s annak konduktorát és utasait legyilkolták, s 
ugyanazon időben a Colorado-indusok megtá
madták a praerikben az Egyesült államok szekér- 
postáját s valóságos csatát vívtak a jól fölfogy vér
zett utasokkal. Ezen nem kellemes, de minden
esetre festői jelenetet a 662-dik lapon levő képünk 
ábrázolja.
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Egri s cgcr-vidéki képek.
Л magyar orvosok és természetvizsgálóknak a 

múlt hó vegén Eger vendégszerető falai között 
tartott X lll-ik nagygyűlése alkalmából van 
szerencsénk itt az „egri s egervidéki képek“ 
cimíí sikerült rajzot azon reményben bemutatni 
tisztelt olvasó közönségünknek, hogy habár kissó 
elkéstünk is, azok, kik ez élvezetes és emlékeze
tes gyülekezetben személyesen vettek részt, ép
pen oly kedves emlékül fogják vonni ezt, mint a 
mily érdekkel fogadandják azok, kik jelen nem 
voltak, s eddig még képekben sem bírják.

Eger városának két legnagyobbszerü épülete 
látható ezen, u. m. az egri érseki székesegyház, 
és a vele átellonbon fekvő pompás lyccum; to 
vábbá a parádi Csevico és timsós fürdők. És c 
képek szőlőlevolü foglalványai között, melyek 
e vidék egyik főtermesztményét, a hires egri bort 
kívánják emlékezetbe hozni, ott találjuk fölül a 
város régi címerét, középben a várbeli régi Dobó
emléket, és legalul a parádi csevicés kutat.

A minden oldalról szabadon álló főegyház 
méltóságteljes előcsarnokához az Esztorházy-tér- 
ről-két szakasz lépcsőzet vezet fel, melyek elejét 
két két öl nagyságú szoborpár ékíti, melyek a 
jeles Cassagrande velencei szobrász müvei, és 
szent Jstván és szeritLászló apostol királyainkat, és 
szent Péter és Pál apostolokat tüntetik elé. Л gyö
nyörű előcsarnok 52 láb magas s 5 láb átmérőjű 8 
korinthi oszlopon nyugszik, s homlokzatán aranyo
zott betűkkel ezen egyszerű latin felirat áll:„venito, 
adoremus Dominum :tt (Jertok, imádjuk az urat). 
Ezen felül a főhomlokzatot a hit, remény és szo- 
rotet három óriási csoportozata ékesíti, két cho- 
rubbal, melyek egyike a világosság fáklyáját, má
sika pedig a boszuló kardot tartja. Ugyanezen 
hit-, remény és szeretet-szobrok láthatók a töm
lőm egyik jobboldali oltárán is. Л csarnokból 
három ajtó nyílik a tomplomba, melyek fölött 
ugyanannyi jeles dombormű látható, u. m. a kö
zépbon az árusokat és vevőket kiűző, jobbra a 
templomban írást magyarázó, balra a koporsóba 
tett Jézust ábrázolók : a csarnok fölötti homlok
falon pedig szintén arany betűkkel ez á l l: do- 
cursu unius 1 nstri exstructa,“ (öt év lefolyta alatt 
építtetett.) Az ogész templom korcsztalakú, kö
zéppontja fölött 120 láb magas, és 48 láb átmé
rőjű kúp emelkedik, moly 12 ablakon hint vilá
got a templomba. A szentély fölött kettős torony 
nyúlik föl 108 lábnyi magasra. A templom külső 
hossza 300 láb. Az ogész épületen összhang, szép

ség, arány és fönség ömlik el, melynek látására 
fölemelkedik a lélek.

A templom belseje különösen kitűnik egyszerű 
és nemes szépsége által. A főoltárkép Szent János 
evangélista martyriumát ábrázolja, és Dannhauser 
bécsi festész remeke. Az egyszerű oltár mellett 
két gyönyörű cherub áll, és rajta két remek mű- 
vü angyal carrarai márványból. A többi oltárké
pek is mindmegannyi mesterművek Schiavoni, 
Malatesti, Grigoletti és Busato olasz festészektől. 
Nagyszerű az orgona is. De ha itt csak megköze
lítőleg is Jiiven akarnék elősorolni minden szép 
és kiváló részét e jolos egyháznak, akkor ivekre 
terjedne ismertetésünk, azért még csak annyit 
említünk meg itt, hogy ezen egyházat a halhatat
lan emlékű Pyrker érsek Iliid József pesti építész 
terve szerint és felügyelete mellett 1831-től fogva 
öt év alatt épitteté, a hajdani Mihály templom 
helyén.

A másik épület szintén Egernek fő dísze, gróf 
Eszterházy Károly utolsó egri püspök bőkezűsé
gének köszöni léteiét, ki azt 1765-től 1785-ig ter
jedő 20 év alatt roppant költségen s valóban fe
jedelmi fénynyel építette és szerelte föl. Akár kül
sejét, akár belsejét tekintsük e nagyszerű taninté
zetnek, meg kell vallanunk, hogy nincs párja ha
zánkban, de sőt külföldön is kevés van hozzáfog
ható. Az épület kétemeletes, s egy nagy négy
szöget képez, kívülről 212 ablakkal; roppant szi
lárdságáról elég megjegyezni, hogy falai 8—9, 
szöglottornyai 12 láb vastagságúak, s emeletei 
is boltozvák. A földszinten és emeleteken tágas 
folyosók futnak körül az egész épületen, honnan 
nagyszerű előcsarnokon át a remek freskó-festé
sekkel pompázó díszterembe, nagyszerű könyv
tárba, kápolnába stb. jutunk, melyeknek mind
egyike külön terjedelmes leírást igényelne, de itt 
csak röviden vagyunk kénytelenek megemlíteni 
még az érseki nyomdát, s a 28 öl magasságú csil
lagász-tornyot, moly a colossalis épület háttéré
ből nagyszerűen emelkedik ki.

A két csinos tájkép az Egertől 4 órányira, a re
gényes Mátrahegy északi lojtöjéhez simuló bájos 
szépségű parádi völgyből van véve, s egyike az 
égvényos-kénes savanyuviz-forrás körül épült 
ciinos fürdőintézetet mutatja, mely egyszerűen csak 
parádi Csevico fürdőnek neveztetik, a másika pe
dig az öttől félórányira fekvő timsós-vasgálicos 
fürdőintézetet.

Л. X  X
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A k í g y ó k .

Az .alsóbbrendű állatok közül egy sincs, mely 
oly messze elterjedt és sokátartó előítéleteknek 
szolgált voln i tárgyul, mint a kigyó ; minden or- 
szágban, az ó-korban épen úgy , mint mai nap- 
ság, ellenszenv, irtózat és gyűlölet jutott ezen 
bár ilyenekre átalában nem érdemes állatnak 
osztályrészül, az emberek érzelmeiből. S mégis 
mindemellett a roppant állatországnak egyetlen
egy családja sem volt képes, eleitől fogva, részint 
való, részint képzelt s számos különböző tulajdon
ságai és sajátságai miatt az emberek gondolat- 
és beszéd-foglalkozásait annyira maga részére 
hódítani, miért a legtöbb mythológiai jelképok- 
s példás-beszédekhez főképen ő adott alakot és 
anyagot mások fölött. A kígyókról vett hason
latok és képes mondatok oly sokfélék és számta
lanok, hogy leírásuk egész könyvet tenne k i : a 
perzsák-, egyiptomiak-, görögök- s átalában a 
régi népeknél kivétlenül találunk különös jelké
pekre, melyeket ezen hüllőkkel összeköttetésbe 
hoztak. Mint a gonosz megtestülése — a kigyó 
már első szülőink bűneseténél szerepel; az egye
netlenség, a pártoskodás kezeit kigyók fegyver- 
zék föl — s a fúriák fejét haj helyett kigyók bo 
riták. Mint az okosság és szemes óvatosság jel
képe, valamint állítólagos gyógyorejo miatt — ki
gyók adattak A e s c u 1 á p mellé; mint a behí
zelgő mézesajkuság jelképe : M e r k u  r hírnök 
pálcájára ezek fonódtak s a gyilkoló méreg miatt, 
melynek egy része birtokában van, az iszonyú 
fájdalom s kin jelképéül szolgált. Az egyiptomiak
nál a kigyó termékenység jelképe volt; mig azon 
kör, mely egy, farkába harapó kigyó által kez
det-és végnélkülivé alkottaték: az örökkévaló
ságot jelkepezé. A szarvas-kigyók azon szokása, 
hogy ha fel éj ö к közeledtek, farkukra támasz
kodva fölegyenesedtek : a Nil-partvidék ősla
kóinál azon hit keletkezésére és megszilárdulására 
szolgált indokul, hogy az általuk lakott földterü
leteket ezen kigyók őrizik. Innen aztán ezen ki
gyók a világot védő és oltalmazó istenség jelké
péül vétettek föl — s mint ilyen, nagy gömbte
kéknek két oldalára kőbevésettek s az egyiptomi 
templomok oldalfolyósói fölött nyertek állandó el- 
helyeztetést. Afrika nyugoti tengerpartjainak ben- 
szülőttei, úgy szintén a belvidékok vad törzseinek 
jó száma hasonló tisztelettel viseltetik a kigyók 
iránt; nemcsak szabadon engedik ugyanis ezeket 
kunyhóikban szerte csúszkálni, de valóságos 
imádásban is részesítik s ajtatos tisztelőtökre 
templomokat építenek. A pápaszcmcs-kigyó is,

hindosztáni ábrándozók bizonyos osztályától, val
lásos tiszteletben részcsittetik; ezeknél ogy ily 
hüllő megölése —- halálos bűn. Ezen jelképek és 
babonás tévelyek eredete részben elég világos, 
részben pedig teljesen nélkülözni látszik minden 
alapot. Anélkül, hogy közolebbi vizsgálatokba 
ereszkednénk, azt hisszük : nem távozunk el az 
igazságtól, midőn minden kétségot kirekesztőleg 
állítjuk, hogy némely kigyók veszélyes tulajdon
ságai, különös szokásai és kinézése, valamint több 
mérges fájnak elterjedtsége és pusztító ereje a ré
gibb időkben, szolgáltak legközelebb fekvő indo
kul arra nézve, hogy a gyűlölet- és tisztelettel 
vegyes félelem ezen hüllők iránt, az emberi nem 
ogy részének kebelében életet nyerjen.

Nem tekintve azon ellenszenv- és irtózatot, moly- 
lyel kigyók iránt emberek s az alsóbbrendű álla
tok túlnyomó része viseltetik: ez utóbbiaknak 
mégis, igen nagy kiterjedésben, az előbbieknek is 
szintén, jóllehet csak alkalmilag s holylyol-köz- 
zel, táplálékul szolgálnak; mig némely tartomá
nyokban mint gyógyoszköz becsültotnek. így 
például: a vad-  és t ö v i s e s d i s z n ó ,  az 
egyiptomi p e t y  m e g  (ichneumon), az e g e  r é- 
sz ö  k á n y a ,  stb. igen finom eledelnek találja 
a kigyót s anélkül, hogy sokat törődnék vele: 
mérges fajból való-c, vagy nem V mohón falja föl. 
Az i b i sz madár az egyiptomiak által szentnek ta r
tatott s vallásos tiszteletben részesittetett, mivel 
azt hitték, hogy ez, veszélyes és mérges hüllők 
nagymérvű pusztítása által országuknak mogliá- 
lálhatlan szolgálatot tesz; teste bobalzsamoztat- 
ván, sirboltokban helyeztetett el, a néptisztolet 
számos más tárgyai és jelvényeivel. Az Íbisz 
vizi- vagy gázló madár s csőre valósziniilog 
nem alkalmas kigyók megölésére; mivel azon
ban a Nil partsikjain úgy a vizi, mint a 
szárazföldi hüllők roppant mennyiségű kicsinyei 
éltek minden bizonynyal: az Íbisz kétségen kí
vül azon semmi szin alatt nőm csokélyolhotő szol
gálatot toljosithotte mégis, hogy az oszágot ezen 
kártékony állatok jó számától előbb megszaba
dító, mintsem azok a veszélyes megnövekedés 
állapotát elérhették volna. A p e t y  inog,  ogy 
más, Egyiptomot lakó állat, hasonlag nem kisebb 
hírben áll mint az Íbisz, azon érdemek miatt, me 
lyekot magának kigyók, gyikok és krokodilok to
jásai- és fiaik ügyes és sikeres pusztításai által 
szerzett. .Jóllehet sokkal félénkebb és gyengébb 
ugyan, hogysem ezen állatokat felnőtt állapotuk
ban eredmónynyol megtámadhatná: nem tagad
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ható mindazonáltal, hogy özeknek szaporodását 
hathatósan akadályozza, a mennyiben tojásaikat 
cs kicsinyeiket nagy szorgalommal fölkeresvén: 
gyorsan és jóízűen felfalja. Utazók egész történe
teket tudnak elbeszélni az ichnoumonnak kígyók
kal találkozásairól, melyeknek veszélyeiből előbbi 
bár többnyire összemarva, de mégis mindannyi
szor elég szerencsével szabaditá ki bőrét. A se
bekbe ömlött méreg hatása ellen, mihelyest rom
boló működésének jelentkezését észre veszik, 
ösztönszerülog valami fűben keresnek és találnak 
ellenmérget.

De nemcsak az alsóbbrendű állatoknak szol
gálnak a kígyók táplálékul. 1 lektor St. John 
állítása szerint az amerikai indus törzsek közül 
a nagyobb rész átalában eszi a csörgö-kigyót. 
Kézrckcritésébcn igen ügyesek s a gyors és iszo
nyú hatású méreg,— ezen állat egyetlen, de bor
zasztó fegyvere, — fölötte ritkán hoz rájuk vesze
delmet. Ki szokták ugyanis lesni,midőn a csörgöuc 
elalszik, — éber állapotban nem volna tanácsos 
megtámadni; ekkor csendesen hozzá monnok s egy 
villaforma, kétágú, hegyes fával a kigyó nyakát 
erősen a földhöz szorítják, úgy, hogy kiszabadu
lása lehetetlenné van téve s okkor egy darab bőrt, 
hogy ebbe harapdálván : mérgét kibocsássa, dob
nak szájába. Ezt aztán ismételten roppant erő
feszítéssel visszarántják szájából mindaddig, mig 
csak bizonyossá nem lettek a felől, hogy a méreg- 
fogak közül már egy sincs bent; okkor levágván 
főjét, testét megnyuzzák s megfőzik, mint mi az 
angolnát. A „d о к о s“-ok, egy vad, törpe törzs, 
D é 1 h á b os-ben, (Bruce szeréut) rakásával ölik 
azon kígyókat, melyek lakóföldük ifjú bambusz- 
telepein kiváló előszeretettel tanyáznak ; megfő
zik s megeszik özeket s állítják, hogy inyöknek 
fölötte izlékony eledol. Stedmann Surinam-ról 
adott tudósításaiban az van Írva a bonszülöttok- 
röl, hogy a folyó-zuzár (boaj húsát igen kedve
lik,kövérét és zsírját pedig orvosszerül használják. 
A közönséges vipera húsa Európában korábbi 
időkben mint gyógy- s főképon mint orösitöszer, 
igen nagyra becsültötök. Közolobb azonban to- 
kintélyo már csaknom egészen alászá 1 lőtt; értéke 
naponként vesz, s orvosaink fölölte ritkán rende
lik. Mead Plinius, Galon s több más, régi hires 
orvosokból adatokat hoz föl annak igazolására, 
hogy ezen orvosszer daganatok, bélpoklosság és 
más egyéb bántalmaknál folyton kiváló sikorrol 
alkalmaztatott s hozzá teszi, hogy ő maga is, ma
kacs bélpoklossága el Ion, jó eredménynyel hasz
nálta. Régi orvosok a viperahust, mint a halat: 
lőve onui rondclték ; ír is állapotában hatását fo-

kozatobsnak állították, mint kiszárítva s poralak- 
ben venni be. Keysler beszéli, hogy egy Digby 
nevű gazdag angol feleségét, ki rendkívüli szép
ségű nő vala, folyton olyan kappauok pecsenyéjé
vel tartotta, melyek viperahussal valának táplálva 
és fölhizlalva.

Alig van nép, melynél a kigyókö vagy tojás, a 
viperának valami mesés nomzeménye, hírből, cso
dás elbeszélésekből ismeretes ne volna. Pennant 
nem mulasztotta el „Áilattana-ában megjegyezni, 
hogy ő több ilyen, gyűjteményében elhelyezett 
darab birtokában van. Ezen önmagának tetsző, 
tudományos fontoskodás értékét azonban koránt
sem kell készpénz gyanánt vennünk; de sőt tel- 
josen nevetségessé válik ez, ha megsúgjuk, hogy 
az állítólagos kigyókövek nem egyebek voltak, 
mint különös szerkezetű iivoggolyócskák, melye
ket a varázslók ügyes, szemkápráztató műveleteik 
alkalmával mint igen kézhezálló eszközöket 
használtak, hogy általuk bámulóikat rászedhes
sék. Fennen dicsekedtek a varázslók s igyekez
tek is minden erővel azon bitet fogamztatni meg a 
nép kebelében, hogy ki egy ily kigyókö birtoká
ba jut, minden vállalataiban szerencsés leend, s a 
hatalmasok jó hajlamait s kegyét fáradság nélkül 
sikerülöm! kinyernie, s pusztán ezen büveszköz 
segítségével folytonosan megtartania. S ki hinné ? 
ezen tévhit mily széles körben elterjedt! nincs 
ország, hol a nép nagy számánál, kisebb-nagyobb 
mérvben, elfogadást és ápolást ne talált volna! 
Hazánkban is van ilyennek nyoma. S különös, 
hogy magában a müveit Angliában sem csökken 
ezen babonás hit számos különféle árnyalatainak 
értéke ; sőt újabban is vén, kuruzsló asszonyok
tól a kigyókö oly gyermekeknek, kiknek foguk 
jö, mint enyhítő, fájdalomcsillapító szer ajánltatik 
— s állítják, hogy hökhurut s hideglelés ellen is 
csalhatlau sikerrel alkalmazható. Az angolok ki- 
gyókövo azonban az indusokéval össze nem té
vesztendő. Ez utóbbi — a mennyire kifürkészni 
lehetett — valami anyagösszetétel, mi kígyók ál
tal okozott sebekből a méregfolyadék kiszívására 
használtató. Ezen kő összealkotása, Goldsmidth 
szerint, igen nagy titokban tartatik — s több 
mint valószinü, hogy mérget kiszívó és eltávolító 
képessége egyedül csak élénk képzelődésen alap
szik; mig más részről nem tagadható ezen vogy- 
köuok azon mindenesetre különös és előnyös sa
játsága, hogy az ember bőrére helyeztetvén, erő
sen oda tapad s a sebekből a vérnek egy részét ki
vonni és eltávolítani képes. De hogy a gyorsan 
vérbo menő mérget kiszívhatná : mosc, melynek
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sem becse, sem értéké; hátránya és veszedelme 
azonban számtalan.

Hazánk egyes vidékeinek e tárgyú néphitét ha-

sonlag ismerni nem volna hatásnélküli. ValóJiogy 
ilynemű balga képzelődés alakzatai nálunk isigon 
számosak.

Szováfhy Lajos.
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iv papír bátor tény e lmuyászkodó korban, mely
ben a föld hatalmasai is (kivéve a szent atyát, 
kinek kezében az ég liliomszála képezi a királyi 
pálcát,) térdet, fejet hajtanak a koreszmék zúgó 
folyása előtt. De báró Eötvös elébe áll ama kis 
iv papírral, melynek tetejére az van Írva: feleke- 
zetközi törvényjavaslat.

A demokrata írók egymásután támadják meg 
értté; egyik fanyaron, másik lebeszélve, s még a 
kormánypárti lapokban is foly a meny dörgés; de 
e sorok írója, ki szereti a meglepőt, bámul és el
mereng azon a szelíd képen, mely egyszerre Mars 
vonásait ölté föl, s hadat üzent az időnek. Sőt 
képzelmüukben odáig megyünk, hogy a nemes 
báró egyszerre csak rhóduszi koloszszá válik előt
tünk, mely két felé vetett lábaival egy zajos ten
gernek két messze eső partját kívánja összekötni. 
Egyik talpa alatt a haladás termékeny földje, 
másik alatt a maradás kopár sziklája.

S ez nem mindennapi jelenség !
Mikor a pártok olyan apró-cseprő kérdések kis 

patakja mellett táboroznak — egymással szem
közt, mindig vannak ildomos lelkek, kik mind a 
két félhez tartoznak, mivel hogy a patak kicsiny, 
s folyásával úgy is lépést lehet tartani, ha egyik 
lábunkat az egyik, másikat a másik partra he
lyezzük. De mikor aztán az ilyen kis patak egy
szer csak neki szélesül, s jó nagy folyammá da
gad, föl kell hagynunk az „eleven hid“ szerepé
vel, s okvetlenül vagy az egyik, vagy a másik 
part táborába kell telepednünk. Igen, nekünk, 
kis embereknek ; de vannak ám kivételes szelle
mek, lángelmék, kik még a zugó tenger fölött is 
két partot tudnak egyszerre járni. Ilyen most b. 
Eötvös, a ki ellen fölzudúltak, és a kit mi — 
meglepetve bámulunk.

Két dologért zúdultak föl ellene. Egyik az, a 
mi javaslatában nincs; másik az, a mi benne van. 
Nincs benne a polgári házasság, az anyaköny
veknek polgári hatóságokra ruházása, stb.; ellen
ben benne van, hogy a ki vallást változtat, 
ezentúl is kétszer tartozik azt bejelenteni papjá
nál, hogy annak módja legyen minél nagyobb 
nyomást gyakorolni lelkiismeretére s mindarra, 
mihez csak a meggyőződésnek van köze ; benne 
van a „bevett vallások“ kifejezése, szemben a 
vallásszabadsággal; benne van a vasárnapi munka 
betiltása, holott isten előtt mégis csak kedvesebb 
lehet a józanul dolgozó ember, mint azok, kik a 
csárdákban kurjogatnak és verekednek, mivel
hogy nincs egyéb dolguk; benne van, hogy ve
gyes házasságoknál a szülők határozzák meg 
gyermekeik hitét, holott ez családi viszályokra,

egyházi befolyásokra nyit útat, mig a régi jó 
erdélyi szokás, hogy a íiú apja, a lány pedig 
anyja vallását kövesse, sokkal egyszerűbb és bé
késeb » dolog, stb.

Elismeri mindenki, hogy b. Eötvös javaslata a 
létező viszonyokhoz képest — lépés előre. A ro- 
versális megszüntetése, a temetők körüli rendel
kezés stb, helyes pontok. De a ki húsz esztendeig 
elmaradt a világtól, mely azalatt folyton haladt, 
ily kis lépésekkel soha sem éri azt utói. Annak 
meg kell kettőztetnio lépteit, mert a fődolog az, 
hogy elérjük azt a szabadéivüséget, melyet a 
korszellem kíván.

Azonban bocsánat, ez már a vezércikkek s 
nem a mi tárcánk hangja. Mi bámúlni kezdtük 
b. Eötvöst, — s folytassuk !

A bátorság ha balra vivé is őt egy úton, jobbra 
ragadta a másikon, s itt már őszintén bámul
hatjuk.

О beadott egy népiskolai törvényjavaslatot is, 
mely által az állam kezébe venné a népnevelést, 
a mint ez joga, sőt kötelessége is, természetesen a 
felekezetesséy színe nélkül. Máshol éppen ennek 
örülnének a legjobban, s nálunk éppen ez a baj. 
Szörnyű mozaik nép vagyunk, összerakva tömér
dek különféle elemből. A politikában nemzetisé
gek, a nevelésben felekezetek. Mindegyik fél az 
államtól, holott valamennyien együtt képezik az 
államot. A protestáns büszkén hivatkozik önkor
mányzatára s a „régi“ békekötésekre; a katho- 
likus nem akarja, hogy csak ő legyen az állam 
gyámsága alatt; a keletiek is magok kívánnak 
már rendelkezni. Tehát kész a felekezeti csopor- 
tosúlás a nagy munka ellen. A múlt kiváltsága, 
békekötései sziklákká magasodnak a jövő útjá
ban, s a sok hangos szóvirág, melyekkel a „nép
nevelés országa“ után sohajtozánk, elfonnyad a 
felekezetinekedés szűk körében.

Nagyon lehet félni, hogy e nagy ügy — mely 
ben a nemzeti boldogulás kulcsa rejlik — igen 
félszegen lesz megoldva, vagy marad, a mint volt, 
s az első nagy belrcform kérdésénél kiderülend, 
hogy a mi democrátiánk alig egyéb, mint egy cifra 
phrázisokkal ki hímezett lepel, mely alatt félté
kenykedés, a múltakhoz való csökönyös ragasz
kodás, szükkoblüség s más ily özönvizelőtti mon
strumok élik világukat.

Hanem aztán ily viszonyok közt nincsen is sok 
jogunk fennen hangoztatni, hogy mi a haladás 
népe vagyunk, mikor a múlt hagyományaiból 
mit sem akarunk föláldozni a jövő nagy vívmá
nyaiért ; mikor a szabadelvüség régi jeles liivei 
meghökkonve állnak meg a népiskolai törvény
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tek s a tiszt halálra ítéltetett. A kivégoztotés este 
10 órakor ment végbe, a pompásan kivilágított 
templomban. A tiszt nemes ember volt s Bizen 
herceg ezredese. A japán szokás szerint csak ha- 
sonrangu tisztek lehettek jelen a kivégzésnél és 
idegenek egyes küldöttek. Az elitéit kis gömbö

dén oldala felé fordult s buzgó imára fakadt, mi
alatt a körülte álló japánok arcra borultak. Csak a 
külföldiek maradtak állva. Ezután egyszerre meg
ragadta a családi kardot s mosolylyal ajkán már
totta kebelébe, mire ösazerogyott. Erre egyik japán 
tiszt hozzá lépett s egy csapással elmetszette a

A siámi ikrek. (BzO voge a  03 1 . old alon .

lyü asztal előtt térdelt, melyre családi kardja volt 
illesztve. Hosszú beszédben bizonyította ártatlan
ságát s azt, hogy csak a japán törvények értelmé
ben cselekedett, midőn a francia katonát illetlen 
viselete miatt megfenyité. Ezután a templom min-

fejot a testtől, hogy fájdalminak egyszerre vége 
szakadjon. A körülállók fölfogták a fejet s arany 
tányérra téve, bemutatták az idegen küldöttség
nek ama kérdéssel, hogy: most meg vannak о 
már elégedve V

Pest, 1868. Nyomatott az „AthenaeumM r. társassúg nyomdájában.





festései az ipar és kereskedődé» köréből vannak 
véve.

— {Vasúti toatzt.) A pest-kőbányai lóvonatú 
vasút közelebb történt megnyitása alkalmával 
Tóth Kálmán is mondott egy toasztot, mely nagy 
derültséget okozott. Tóth Kálmán tudniillik a 
jármüvekhez hasonlító politikai pártjainkat: a 
szélsőbal a gőzmozdony, mely gyorsan száll, de 
veszedelmekkel jár; a jobboldal a tisztességes 
régi omnibusz, mely lassan, de biztosan akarja 
eléírni célját ; a balközép pedig a lóvonatú vasút, 
mely gyorsan halad és nem veszedelmes.

— {Hamis ezres bankjegy.) Egyik vidéki vá
rosban ezeressel akarta fizetni egy vidéki uracs 
a megvett öltönyt, mi feltűnt: a szabó rögtön föl
ismerte a hamisítást s tartóztatta azon ürügy 
alatt, hegy esek 700 irtot tud visszaadni, melylyel 
a jómadár meg akart elégedni, a többit „majd más
kor.* Hanem bizony becsipték a mesterFéget 
nagyban kezdőt, ki aligha másokkal nincs össze
köttetésben.

— {Cseh asszonyok népgyilléte.) Hochstadt 
mellett egy hegyen igen sok asszony népgyülésre 
jött Össze nem régiben. Összegyűltek, hogy oly 
tárgyakról tanakodjanak, melyekben а nő illetékes 
birÓ. Először is azon vitáztak, hogy a nő köteles-é 
hü maradni a polgári házasság behozatala után is. 
Azt határzák, hogy persze köteles. Aztánakrino- 
linra tértek, hogy kisebbet viseljenek é ezután 
mint eddig. Később heves lett a vita egyéb tár
gyak fölött, s egy hivatalnok eg) enruhában jelent 
meg. Elemién megtámadták, de látva, hogy mily 
miveit, kedves ember, enyelegni kezdtek vele, s

beszélgettek a város dolgairól, a miben aztán 
nagyon otthonosak voltak.

— (Történet az Arany-országból.) Kalifornia 
csakugyan az aranyok hazája és kétségbeesettek 
meg vigasztalója, mint a következő történet is 
.bizonyítja. Pár év előtt B. párisi színészt egy 
régebbi szinésztársa M. látogatta meg, ki sok pa
naszt s meglehetős nyomorúságot hozott magával. 
B. segített rajta, lakással s élelemmel látta el, 
sőt összeköttetésbe tette többi szinésztársaival is, 
kik szintén segítettek rajta. Egyszer M. egész 
örömmel tudatja, hogy Brüsselbe fog menni, hová 
előnyös szerződést kapott, sőt már előleget is küld
tek számára. Másnap reggelre légyottot adott ba
rátjának egy bizonyos helyen. B. el is ment, de 
M. nem jelent meg. Midőn aztán hazatért, egy le
velet talált otthon, melyben M. azt irta, hogy 
ellenállhatlan vágy ragadja Kalifornia felé, 
azért útban is van. — Bocsásson meg neki, 
hogy úti költségeit a barátja vagyonából 
fedezi, de ha terve sikerül, vissza fogja szolgál
tatni. Kéri, hogy őrizze meg e levelet, mint bün
tette próbáját; meg van győződve, hogy egy nap 
arany nyal váltja vissza. — M. csakugyan elvitte 
magával B. aranyóráját lánccal és két gyűrűvel, 
háromszáz frankot s egy gyémánt gyűrűt, 
melyet épen az orosz cártól kapott ajándékba. B. 
már el is feledte az egészet, midőn e napokban 
levelet kap, melyhez egy 25,000 frankról szóló 
utalvány van mellékelve a Rotschild-házhoz. „Há
rom hó múlva Párisba megyek, addig is fogadd 
tartozásomnak kezdetét.“ Ezt irta a levélben M.

{Folytatása a mellékleten.)




