


T A R T A L O M .

Cikkek : „A Hegyalja.“ Zombory Gusztávtól. (Folyt.) — 
„Viharban.“ Massányi Mihály tói. — „Egy tetszés szerint in
tézett léghaj ózáe.“ — „Zay-Ugróc.“ — „Magyarországi hon- 
védemlékeink.“ — „Egy érdekes könyv a macskák története 
és természetrajzáról. — „Népünk közt dívó babonák.“ Vida 
Antaltól. — „Egy hét története.“ Vadnay Károlytól. — „Ve

gyes közlemények.“ — „Irodalom.“ — „Szerkesztői üzene
tek. — „Kiadói üzenetek.“ — „Újdonságok.“

Képek : Hegyalja képekben. VI. Tálya. (A „Tokaj-- 
h egy aljai Album“ után.) — A zay-ugróci várkastély. — A 
„Neptum“ léghajó legutóbbi útja. — Magyarországi honvéd- 
emtékelc. (A zsolcai emlék. A váci emlék. Lenkei emlékköve 
Aradon. A debreceni emlék. Az esztlrgami emlék.) — 0- 
egyiptomi macska-múmia. Fantasztikus macskarajz.

I r o d a l o m .
— (Két költői beszély : I. A lámpatorony. II. A szerelem.) 

Irta b. Kemény Endre, kinek neve a napi irodalom terén 
ugyan ismeretlen, ki azonban a Kisfaludy-társasághoz újab
ban benyújtott szintén nagyobb költöi dolgozataival némi 
elismerést vivott ki magának. Kár, hogy jeles dolgozatai sok 
helyütt improvisatió-termószetüek, mi értéküket semmikép 
sém emeli. Ára a tisztán nyomott füzetnek 1 frt.

— (A Kisfaludy-társaság évlapjai) uj folyamának I. kötete 
e napokban került ki a sajtó alól. A társaság 1860—62 és

1862— 63-diki közgyűlésének tárgyait s egyéb beltigyeit tar
talmazza, és Szász Károly, Jókai Mór, Tóth Kálmán költe
ményén kívül Madách Imrétől, Erdélyi Jánostól, Greguse 
Ágosttól és Lévay Józseftől lioz igen becses széptani érteke
zéseket. Az évkönyv már megküldetett a Kisfaludy-társas&g 
alapitó tagjainak s azok, kik netalán még nem kapták volna 
meg, Eggenberger akadémiai könyvkereskedésében reclamál- 
hatják. Könyvárusoknál szintén meg lehet szerezni s ára l 
frt 50 kr.

Szerkesztői Üzenetek.
— Lévára : M. M.-nak. Rövidebb dolgozatok kéziratainak 

visszaküldésére nem vállalkozhatunk. A prózát várjuk, csak 
lapunk irányát kérjük tekintetbe venni.

— Nápolyba : Az érdekes levelet a „Heti Postában“ kö
zöltük ; lapunk számára kérnénk tudósítást az újabb pom- 
péji ásatásokról.

— Szabadkára: dr. W.-nek. Csak a nagyon tudósnak 
lenni akaró cikkezéseket kerüljük ! Olyasoknak, melyek meg- 
órthetéséhez minden középmiveltségü olvasó bírhatja a kellő 
elöleges ismereteket, s melyekről értesülnie az olvasók nagy 
tömegének mindenekelőtt hasznára válik, — mindig szívesen 
nyitunk tért.

— Szarvasra : S. S.-nak. A régiebbek mindegyike jobban 
illett lapunk keretébe, sőt némelyiket igazi élvezettel olvas
tuk. Kik a kérdéses férfiú halhatlan müveit sohasem hallhat
ták, vagy élvezésükre nem eléggé zenészek, azokra nézve a 
cikk érdekessége holt valami.

— Pesten : K. E.-nek. Küldeménye nem fog megjelenni.
— A  ,,László segédu megérdemelné az átdolgozást, s ha az 

sikerül, közzé is tesszük. Egész a végső két szakig minden 
jól megy, de már itt a drasztikus előadás inkább emlékeztet 
egy bűnügyi vizsgáló biró jelentésére, mintsem költöi műre.

Testvérlapunk számára szívesen fogadjuk a tudósításokat.
— Győrré : P. D.-nek. Nagy örömmel vettük mind a hár

mat s közzétesezük mindegyiket, azonban igen lekötelezne, 
ha tudatná velünk, hogy mindegyik darab melyik folyóirat
ban jelent meg 1849. előtt ?

— Pesten : S. P.-nak. Még nem valók közzétételre.
— Gyulafehérvárott: S. Ö.-nak. Az uj tanszerek kiállítá

sával tudtunkkal különösen „egy bizonyos“ egyén nem bíza
tott meg ; kaphatók ezek minden jóravaló könyvkereskedés, 
s igy Kolozevártt is Stein könyvkereskedése utján.

— Pesten: M. P.-nak. A rövid ismeretterjesztő cikknek 
hasznát fogjuk venni.

A kiadóhivatal üzenetei.
— Pápára : R. M. Midőn a reklamálás történt, a csomag 

már útban volt.
— Tatáról 4 frt. küldetett be név nélkül lapunk kiadóhi

vatalához, póstai utalvány útján ; kérjük az előfizető nevét 
is tudatni velünk, mert másként nem küldhetjük a lapot.

U j d o n
* (Művészeti hírek.) Madarász Viktor kitűnő 

festészünk, k i eddig Párisban tanúit, állandóan 
Pesten telepszik le, s műtermet rendez be, egészen 
párisi minta szerint. — Székely Bertalan néhány 
hét óta Olaszországban van, melynek hirneves 
képtárait s festészeti remekeit tanulmányozza. 
Az év végén jő vissza. — Eggenbergor könyv- 
kereskeése magyar népélet-képekről szines 
olajnyomatú képeket ad ki. Már Lotz képei után 
néhányból meg is érkezett a próbanyomat. Ezek 
igen sikerültek, élénk szinüek, s minthogy oly 
jeles genre-festész müvei után készültek, mint 
Lotz, igen jó felfogású, s eredeti jellegű képek. 
Marasztoni rajzolta kőre, s Bécsben nyom
ták. Székelynek az „Anya“ cimü festményéről, 
mely három jelenetet ábrázol egy képen (s mely 
a képzőművészeti társulat albumlapjáúl is ki van 
szemelve) szintén jelenik meg ily olajnyomás.

S á g o k .
* {Hugo Victor uj regényére) Ráth Mór vette 

meg a kiadhatási jogot s magyar nyelven csak
nem egyszerre fog megjelenni a francia kiadás
sal. E  regény cime: „A király parancsára“, s 
francia kiadásban az első kötet e hó folytán je 
lenik meg. Az egész mtt négy nagy kötet lesz, s 
legfeljebb január végéig az egész napvilágot lát. 
A kiadók — Lacroix és Verboeckhoven — 2ö,00(> 
tallért fizetnek Hugónak minden kötetért, s igy 
az egész mű tisztelotdija 100 ,000  tallér. I ly  
nagy tisztelotdijat még eddig Hugo sem kapott, 
mert itt kötetenkint 5oOO tallérral több a tiszte- 
letdij, mint előbbi munkáinál.

* (Uj könyvnyomda.) Ráth Mór ismert kiadó 
könyvnyomdát rendez be, mely —  hir szerint — 
már újévkor megkezdi működését.

— (A papagályok oly kedvencei lettek hölgyeink- 
nek}) hogy — mint halljuk, — az állatkert áruba
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VI. Tálya.
Selhstherr telopétőltészaknyugatra V4 mflclre, kissé j ma már romjai is aHg látszanak. Lakosainak 
emelkedett fonsikoii fekvő hires hegyaljai me- I száma 40(j0-en félül van s ezek nyelvre nézve





®gy tetszés szerint intézett léghajózás.
Már több mint nyolcvan éve, hogy a Mongol- fordított képét, felforditjtt hajóival. E  látvány 

ion testvérük föltalálták a léghajózást, mi azóta nagyszerüsdge egészen elfogulttá tesz, a félelem 
ugyan soknemu javításon ment keresztül, de még- legcsekélyebb érzete sem vesz rajtunk erőt s alig 
is a tokelyosséghez nem közeledett. Az utóbbi év- vesszük észre gyors röpölésünket, mely m nd be- 
tizodekben alig volt év, melyben új és újabb ki- lebb hajt minket a végtelen északi tenger ölött. 
Bérleteket ne tettek volna a léghajózással, azon- Utunkat kényelmesen folytattuk az óceán felett
ban némely tudományos fölfedezést leszámítva, s mialatt a Calais partjaira sietett roppant nép
folyton gyakorlati eredmény nélkül. Ugyanis az tömeg aggódva kérdé egymástól, hogy vájj n mi 
eddigi kísérletek mindig azon szenvedtek hajó- lesz utunk eredménye, azalatt alattunk egy sötét, 
törést, hogy fölemelkedvén a gömb, az a csolnak- jégesővel terhes felleget pillantunk meg, melyet 
kai és utasaival együtt a szolok játékává lett, me- az alsóbb légáramlat sebesen hajt a part felé s ez 
lyet áramlataik irányában ragadtak magukkal, kiindulási pontunkat elfödte szemeink elől. Uta- 
ugy h 'gy bizonyos pontból kiindulva, a léghajós zásunk főnöke csöppet som tart merészségünktől, 
soha sem határozhatá meg előro, n ily tetszés mindig elébbre-elébbre haladtunk a tenger fölött, 
szerinti pont fölé fog tartani, s hol fog loszállaui ; Calaisíól észak-kelet felé egész 6 mértföldnyire. 
szóval, a léghajók kormányozhatása eddig nem Ekko r aztán nem hánytunk ki csolnakunkból 
sikerült. több nehezéket, (mi homokból állott,) s igy mint-

D c az ( rnyodctlon kísérletek végre oly ered- egy 1200 Jábnyival alább szállva , más légáram- 
ményro vozotíok, mely bizonyára korszakot fog latba jutottunk, mely meg ellenkező irányban épen 
alkotni a léghajózás történetében; mert bárha a északkeletről délnyugatnak tartott, úgy hogy 
léghajók kormányoztatása még sincs föltalálva, ugyanazon nyomon juthattunk vissza oda, (hat 
mindazaltal sikerült azon többször szerzett ta- mértföldet egy óra alatt,) a honnan kiindultunk, 
pasztalatot felhasználni, melynél fogva bizonyossá Calais fölött lebegvén, a lakosság roppant öröm
lett, hogy a különböző magasságú légrétegekben rivalgásban tört ki, látván nem reménylett visz- 
a szelek különböző irányban haladnak. szatértiinket s tanúja lévén ezen léghajozási k i-

A z érintett sükorcs credménynyel Tissandier sérlet ily gyakorlati sikerének. Mi azonban ezen 
nevű francia légútas ismertető meg minket, kinek süker által lelkesítve, még nem szállottunk le C a- 
jelontését íme közöljük : laisban, hanem a partok hosszában folytattuk

1808. aug. 10-án délutáni négy órakor Cal is útunkat körülbelül Boulogneig, Calais alatt négy 
tengerparti város főterén a „Neptun“ nevű óriási 7a mértföldnyire, hol sötét felhőktől környezve, 
léggömböt roppant néptömeg vetto körül, mely 14  foknyi ko'lemes hőmérséklet mellett, a föld 
izgatottan várta az elindulás percét, annál inkább, fölött 4800 lábnyi magasban kényelmesen láttunk 
mert ez utazást a tongor közelsége különösen ve ostebédünkhoz, s aztán még egyszer 7 mértföld- 
I zélyessé tette. A z útazási vállalat főnöke, Duruof nyíre befelé szállván a tenger fölé, ugyanazon 
úr és segédje Barrett, szívesek voltak nekem is he- úton ismét visszajöttünk az úgynevezett Griz-N ez  
lyet engedni csolnakukban,— mondja Tis3andior olőfokhoz. Ezenközben a nap már leáldozott, 
— s igy alkalmam nyílt első légútazásomat vég- alattunk sttrü felhők tornyosodtak össze, s a vil- 
bovihotni. lámok egymásután cikáztak. Mind lejebb éslejebb

4 óra s 45 porckor szólalt meg azindúlási jel s ereszkedtünk; a vihar iszonyú dühvei tört ki, s 
a „Neptun“ fölemelkedők. A gyönge szellő elő- ha jó szerencsénk elhagy, léggömbünket csolna- 
jénto a száraz föld fölé hajtott minket, de a mint kunkkal együtt a G riz Néz előfok sziklás partjai* 
eg у felsőbb légrétegbe értünk, léggömbünk a hoz csapja. Főnökünk parancsára azonban — mi- 
tenger felé északkeleti irányt vett; még nohány dőn már alig nehány ölnyire voltunk csak a föld 
perc, s már a tenger hullámai fölö t 4200 lábnyi- színétől, kivetettük a horgonyt, moly a part lágy 
ra szállottunk s alattunk a legmogragadóbb lát homokjában akadt meg, honnan azonban a lég-
vány. Lábaink alatt —  mint óriási smaragd-mező gömbünkbe teljes erővel bolckaposzkodó vihar

az átlátszó s végtelen tenger terül c l ; jobb kéz minden percben kitéphette. E k k o r főnökünk az 
felől Calais hátszélt, mint egy liliputi-városka s úgynevezett „irgalom köteléhez“ nyúlt, mely össze- 
jobb kézről csodálatos visszatükröződést pillan köttotésbon lévén a léggömbbel, egy rántásra an
tunk meg, a köd fátyol on keresztül az óceán fel nnk minden szelontyüjét kinyitja, úgy hogy a vihar

45*

H A Z Á N  JC S A  К Ü L F Ö L D. 707



A zay«ug;róci várkastély.

ben erdős hegyekkel szegélyzett kis völgyben 
fekszik Z iy -U g ró c helysége, mely csömöri gróf 
Zay Albert hasonnevű 19 faluból álló birtoká
nak feje.

Ezen helység nyugati oldalán emelkedik az 
ódon, három század óta ismételve megujitott 
tágas várkastély. Van ebben az evangélikusoknak 
articularis (törvényadta) temploma, s a katholi- 
kusoké, mint itt látszik, a kastély mellett á l l ; van 
benne 15,000 kötetre menő könyvtár, régi fegy
verek gyűjteménye, hasonló okmányokkal telt 
levéltár, számos családi mellképpel ékesitett

nők, folyosó stb, — melyek mind tolvék érdekes 
olaj képekkel és farag ványokkal. Ezen várkastély 
и-ár most csak három szárnyból áll, a negyedik 
romba dőlt s helyébe erős kőfal rakatott, mely a 
kastély udvarát elkülöníti a dámvadat tenyésztő 
vadaskerttől.

Zay-Ugróénak története röviden ez : A z egész 
ugróéi, azóta zay-ugróci uradal ;mmal, melynek 
előbbi feje vala a közeli hegyekben fekvő római 
eredetű romladozó vár, I Ferdinánd király 1547- 
ik évben Zylagh Péter magvaszakadta után 
megajándékozta a férfiágon a Lója  törzsnemzet
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ségből származó, kellőleg ismert Chemeri Zay  
Ferencet, (szül. 1498. f  1570.) ki 1560-ban 
mindkét nemű utódival mágnási és bárói méltó
ságra emeltetett, és Magyarországon 24 megyé
ben fekvő terjedelmes jószágok birtokában volt. 
Ettől és hitvese Borbálától (az utolsó Garától) 
kinek egy igen érdekes, azonkori társadalmi vi
szonyainkat épen úgy mint 300 év előtti nyel
vünket visszatükröző levelét csak nem rég, lapunk 
ezidei 43-dik számában közlöttük, szintén férfi
ágon erednek a mostani Csömöri gróf Zayak.

Itt még érdemes megemlíteni, hogy Zay-Ugróc 
helysége éjszaki végén áll az annak nevét viselő 
éjjel-nappal foglalkodó posztógyár; ettől pedig

kis órányi távolságra egy szintén folytonosan mű
ködő üveggyár, mely kettő között épen most ke
letkezett a hires Thonett-féle, bútorokra, való fát 
készítő gőzerőmü, mely által Zay-Ugróc közvetve 
nem csak Európával, hanem Am erikával is érint
kezésbe jön.

Olvasóink e régi magyar várkastély rajzát és 
leirását bizonyosan érdekeltséggel vették, annál- 
inkább, mert annak mindkét nemen való őslakói
val némi közelebbi ismeretségbe jutottak már 
azon régi magyar levelek útján, melyeket e lap 
négy év óta időnként, a Zay-U grócy család 
egyik derék ivadéka szivességéből, korrajzi tör
ténetünk gyarapítására közzé tett.

Magyarországi lionyédemlékeink.
Mióta 1848— 49-dikei nem dicstelen küzdel

münket azon részről is elismerték az önvédelem 
harcának, mely ellen fegyverünket emeltük; 
mióta maga a fejedelem a nemzettel való kibé
külése logünnepélyesebb pillanata után a koro
názási ajándékot a hon védői szükségeinek eny
hítésére áldozá; mióta elrendelé, hogy törvény- 
szerű nyugdijban részesüljenek azok, k ik  az 
osztrákok sorai közül csati koztak ez ország 
zászlói alá; s mióta oly férfiak lehetnek kormá
nyunk élén, k ik  azon harcban velünk együtt* 
ügyünk mellett villogtatták kardjukat s aztán a 
jók legjobbjaival együtt övék a száműzetés keserű 
kenyerét : —  azóta hálátlanság lett volna a nem
zet részéről meg nem emlékezni azokról is, k ik  
a szent ügy mellett a szabadság zászlója védel
mében estek áldozatul, akár a csatamezőn, akár 
az üldözött ügy miatt ép oly dicsővé vált vér
padon.

S valóban, a nyomor még most is sajgó könyei 
letörlése mellett, a dcsőültok iránt való kegyele
téről sem feledkozék meg nemzetünk. Ezen ke
gyelet emlék jeleit mutatjuk be itt ez alkalommal 
olvasóinknak, azon időrend szerint, a hogy azok 
folállittattak.

Az esztergomi ezek közt az első, mely az úgy
nevezett szóntgyörgymezői előváros külön teme
tőjében van felállítva; az emlék alatt 604 honvéd 
és 17 5  osztrák katona fekszik, kiket 1848-ban 
szintén az ottani tábori kórházban ápoltak. A  
rajzban is meglepő hatású síremlék sóskúti ho
mokkőből épült, közadakozás útján, 1861-ben. Ez  
adatokat Tilmann Károly primaciális tisztviselő 
úrnak, az emlék díszes fényképét pedig Beszédes 
Sándor osztorgomi fényképésznek köszönjük. Az

emlék fő- vagyis déli oldalán kővetkező felirat 
olvasható :

„Nyugosznak ők, a hős fiák,
Dúló csaták után.u

Keletről :

Száz hetvenöt 
Osztrák katona nyughelye,
Kiket a felebaráti szeretet 
Sebjeikben ápolt,
És a magyar nagylelkűség 
Hősei sírgödrébe temetett.

Északról :

1848— 1849.
Esztergom a haza védőinek.

1861.

Nyugatról :

Hatszáznégy honvéd 
Temetkezése.

A zsolcni honvédemléket a zsolcai csatában el
esettek emlékére bajtársaik, a borsodi honvéd
egylet tagjai 1867-ben állították föl s azon év 
szeptember 2-dikán leplezték le ünnepélyesen. A  
rajzunkban bemutatott emlék Zsolca végén, az 
úgynevezett miskolci út kanyarulatánál áll, szik
laalapon, gránitból. Felső részére két keresztbe
fektetett ágyú, s azokra hat golyó, ezek fölé 
hadi jelvények : csákó, zászló stb. vaunak vésve, 
s a csonka gúla tetején is ágyúgolyó van. Oldalain 
aranyozott betűkben következő feliratok olvasha
tók s pedig :
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Miskolc felől:

A szabadság, egyenlőség és testvériség 
Elvérzett bajnokainak. 1807.

Az országút felöl;

A

MAGYAR SZABADSÁG

RA KCZILYN

1849. é v i  J ulius 25.
ZSOLCÁNÁL ULESKTT 

HONVÉDEKNEK 

EMLÉKÜL

EMELTÉK A BOUSOD- 

MEGYEI HONVÉDEGYLET 

TAGJAI.
1867.

Nyugat felöl:

Nyűgosznak ők, a hősfiak,
Dúló csaták után.

Szikszó felöl:

Csatájok a védelmezett 
Népjog csatája volt.

Az ezen lapok szerkesztője által létrehozott 
„Honvédalbum“-ban a zsolcai csata egyik részle
tét igen élénk szinekkel rajzolja lo Jókai Mór, 
melyhez mi Horváth Mihály és liüstow után ma
gára a csatára vonatkozólag következő sorokat 
igtatunk:

1849. jul. 24-dikén Cseodajeff orosz tábornok 
30 ezernyi hadtestével támadást intézett Pöltem- 
berg állása ellen Görömböly vidékén. Leiningen 
és Nagy Sándor hadtestei okkor már a Sajó bal 
partján, emez Szikszónál, amaz Zsolcánál lévén s 
ennélfogva Pöltemberg segedelmére nem lehet
vén, ez egymaga kénytelenittetett felfogni nyolc
ezernyi hádával az oroszok támadását. Föladatát 
remekül teljesítő, aránylag igen csekély veszte- 
séggel s a legszebb rendben vonúlván vissza Mis
kolc, onnan a Sajó mögé Zsolcára.

Jul. 25-dikén Cseodajeff Miskolcon át a Sajó 
félé nyomóit elő a magyarok üldözésére. E z  elő
nyomulás alatt egyesült vala Putnoktól levonulva 
Sasz és tChruleff orosz hadosztálya. Cseodajeff a 
Sajó jobb partjára a magyaroknak Alsó- és Fel- 
sö-Zsolca közti állomása ellen 48 ágyút vonatott 

elő s élénk tüzelést kezdett. Kusnetroff előhada 
néhány zászlóaljjal erösbiílvo az ágyútelepek 
mögé vonult egy puskalövésnyire, a kozákok a 
szárazon voltak, Sasz Kusnetroff bal szárnyára 
húzódott, Chruleff ezredes pedig 6 század és 2 
ágyúval a magyarok jobb szárnyának nyugtala-

nitására küldetett. Ö Vámos irányában indúlt s 
egy század huszárt mcgszalasztott, de a folyónál 
őrös magyar tüzbe került s a Sajón újból visz- 
szatérö huszárok által Saszhoz visszafizetett. 
Mig Sasz a i. agyarok bal szárnyával bajlódott, 
Cseodajeff 16 század orosz huszárt és zsidást kül
dött előre 10 ágyúval Szent-Pétor félé, hogy át
járást keressenek s a magyarok balszárnyát visz- 
szavonúlási vonalát fenyegessék. Egy orosz telep 
2 zászlóaljtól követve, ez ^alkalommal sietve vo
nóit a folyó mellett Alsó-Zsoleáig. Erre ötven 
önkénytes honvéd (Gózon ezredes vezérlete alatt) 
látatlanúl átlábolt a Sajón és hirte'on sorlövéssel üd
vözölte az orosz ágy útolcpct s az azt követő gyalog
ságot, oly zavarba hozta az oroszokat, hogy ezok a 
legnagyobb sietséggel és felbomolva hagyták el a 
Sajópartot. A  lovassági kirándúlás Sz.-Péterre 
szintón siker nélkül maradt. Cseodajeff ezért meg
szüntette az ágyúzást és csapatait meglehetős tá
volban a parttól táborba vonta. Így végződött a 
zsolcai ütközet.

A debreceni Jionvédemlékre vonatkozólag Kom- 
lóssy Imre úr szives közlései nyomán következő
ket tudathatunk : Az 1849. aug. 2-dikán délutáni 
három órakor vivőit debreceni csata napján, a 
Debrecentől Husszú Pályi felé vezető úton, az 
úgynevezett Csere-erdő szélén, egy honvéd huszár
századost találtak az ordőcsőszök halva, dzsida- 
döfésektől összoszúrkálva; ezt a csőszök az akkori 
erdész által szorzott koporsóban ugyanott elte
mették s azóta a kis sírhalom folytonos kegye
lettel ápoltatott az arra menő útasok s a városiak 
által úgy, hogy kora tavasztól egész késő őszig 
sohasem hiányzott a kis sírról a friss virág és ko
szorú. E  kegyelet volt első indoka, hogy oda 
emlékkő állittassék. A megindított gyíijtésok 
eredménye túlhaladta a várakozást, s mert az 
emlék most már díszesebb lehetett, annak tervezői 
nem akarták azt oly félreeső helyen (milyen a 
Csere-erdő széle) történhető megcsonkításoknak 
kitenni. Voltak sokan olyak is, kik a csatatér 
mellett levő honvéd-temetőbe szánták az emléket, 
de e hely is félreesik a várostól, a muszka sírok 
mellett,

így keletkezett azután az clhatárzás, hogy ez 
emlék a városban, az „Emlékkort“ egyik kitűnő 
helyén állittassék fel.

Volt tudniillik a debreceni ref. nagy templom 
s a főiskola közt egy elhagyatott, meglehetősen 
ronda tér, melyet néhány év előtt egy társulat 
vett gondjai alá s vasrácsozattal körüivétoté,
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Lenkei emlékköve Aradon.
Л debreceni emlék. Az т 1СГ(?а111| (,m|(,k.
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Egy érdekes könyv a macskák
„Л macskák“ cirn alatt llotscliild Jakab által 

kiadva , közolobb igen érdekes könyv jelent 
meg Párisban Champfieurytől, melyben szerző ez 
állatok történetet es szokásait igen vonzón adja 
elé. E könyvet a nő vagy férfi, a természettudós, 
történész, bölcsész és régész egyenlő érdeklődés
sel olvashatja.

E könyvet mintegy 30 rajz diszesiti, molyok 
részint mindenféle európai múzeum illető tárgyai 
után készültek, részint a legjobb nevű festészok 
ide vonatkozó müveit ábrázolják.

( ’liampíloury könyve megismertet minket min
den ország, minden né]) s minden korszak macs
káival. Az ó-egyiptomiaknál — úgymond szerzőnk 
— a macska alkalmasint a szent állatok közé 
tartozott ritkasága és hasznos voltánál fogva. 
Hasznosságát bizonyítják a ránk maradt ó-egyip

tomi rajzok, melyekben macskát is tüntetnek fel 
azon jolonotok, melyek a Nilus völgye mocsárai* 
ban bárkával való vadászatot ábrázolnak. Ezen 
rajzok szerint a könnyű bárkákon vadászat vé
gett vízre kelt ó-egyiptomiakat leggyakrabban 
családjaik, cselédeik s házi állataik is követték, 
moly utóbbiak közt igen gyakran ott látjuk a 
macskát. Egy ily vadászati jolcnct — Théba 
romai egyik síremlékén — dinnyekaréj alakú

Az ó-egyiptomiaknak a macskák iránt való 
tisztelete oly nagy volt, hogy ezekből holtuk után 
múmiákat is csináltak, s azon macskamúmiáknak, 
melyeket Bubastis, Spcos-Artemidos, Théba és 
más rom-város fa-koporsóiban találtak, arcuk ki 
vala festve. Igazán különösek ezek az elsoványo- 
dott, kinyújtott macskamúmiák, melyek leginkább 
szalmába font pálinkás bütykösöknek látszanak. 
(Lásd idevonatkozó első rajzunkat.) Ez itt bemu
tatott múmia élő macskája alkalmasint házőrz- 
lehetott, s nagy tiszteletben részesülhetett, a rá 
alkalmazott kenőcsök és szalagokból következő 
tetve.

A mi a macskát, mint ó-kori jelképet illeti, ez 
máig sincs megfejtve, minthogy min'd Ilorapollo,
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mind Plutarch, oly legendákat beszól el róla, 
melyek egymásnak ellentmondók.

A regi görögök es rómaik nagyon elhanya
golták a macskát, s nem igen iparkodtak házaik
ban meghonosítani oly állatot, mely — szerintük 
— igen alkalmas vadászatokra, de sokkal va
dabb természetű, hogy sem a lak nyugalmát ne 
háborítaná. S ezért mind a görögök-, mind a ró
maiaknál nagyon ritka az oly emlék, melyen 
macska abrája is fordúl elé. Pompéi mozaik-mü
vei közt mindazáltal találtak egy szép képet, 
mely élethiven ábrázolja a macskát, a mint az 
egy tyúkot tép szét.

A már keresztény középkorban a macskát 
hosszú ideig ördöngös lénynek tekintették, sőt 
tán máig is van sok olyan hely, hol a sárga sze
mű fekete macskával, mint olyannal szeretik 
ijesztgetni a gyermekeket, melybe az ördög szo
kott belé bujkálni. Akkor a macskát a boszorká
nyok rendes társának tartották, s ott látjuk öt — 
homlokán szarvakkal — az alchymistákat ábrá
zoló régi rajzokon is. S midőn a közép-korban 
máglyán égették el a boszorkányokat, macskákat 
is szoktak velük együtt megégetni.

A bordeauxi (franciaországi) múzeum régisé
gei közt láthatni egy gall-római pogánysírkövet, 
melyre egy fiatal leány-alak van vésve, a mint 
karjai közt macskát tart, mialatt lábainál kakas 
ágoskodik. Valamint ezen időszakban (a negye
dik században Krisztus után) az elhúnyt gyer
mekekkel együtt el szokták temetni játéksze
reiket, ép úgy azok közt ábrázolák a házi ál
latokat, a kiknek körében élnek vala.

Ha a népies hagyományokon indúlunk, — úgy
mond szerzőnk, — ez esetben a macskát és ege
ret mindig együtt találjuk, együtt az életképi 
festészetben, együtt a népregék és gyermekme' 
sékben, a közmondásokban, sőt még nőink hím
zésein is. Szerzőnk ezután azon művészekről em
lékszik meg, kik tehetségüket ez állatok festésére 
fordították, kik közt legkitűnőbb a németalföldi 
Wischer Cornelius s aztán a svájci Delacroix 
Eugén, kit a „macskák Ráfaeljének“ is neveznek.

De a nemesi címerekben is jutott helye a macs
kának, és szerzőnk is bemutat két ilyen cím ert; 
az egyik a velencei Sessa családé, mely ülő, s 
aztán a német Katzen-családé, mely szájában ege
ret tartó macskát ábrázol. — Ha netán olvasóink 
közül valakinektudomása volna oly magyar ne
mesi családról, melynek címerében macska fordúl 
elő, kérjük ezt — már csak különössége miatt 
is — tudatni szerkesztőségünkkel.

A Kelet népei közül a japániak közt van sok 
kitűnő macskafestész, e nép közt ezenkívül áta 
Iában még sok kitűnő nő- és fantastikus festész, 
valamint karrikatura-rajzoló is lévén. Hogy mily 
előszeretettel viseltetnek a japániak a macska 
iránt, kitűnik mellékelt, Ok-Szai japán művész 
által készített fantastikus macska-főnkből, mely 
egész macska-tömkeleget állít elé.

Champfleury könyve még ezer más érdekes 
dolgot tartalmaz a macskáról, ismertetésére azon
ban az itt elősoroltakat elégségesnek tartjuk.

Népünk közt dívó babonák.
Miután Sipos Soma ur e becses lapok ha

sábjain a köznép babonáiról már értekezett, nem 
lesz tálán érdektelen, ha megemlítjük azokat is, 
melyek még igen gyakoriak népünk közt, s me
lyeket mindennap tapasztalhatunk. — Leggya- j 
koriabbak ezek:

1. Luca-szeke. Ennek készítéséhez karácsony j 

előtt lo-ad nappal, azaz Luca napján fognak s 
minden éjjel egy-egy részét készítik el, s kará
csony napján az egyház tornácában ráülnek, egy 
kört kerítve, azért, hogy a boszorkányokat és go
nosz szellemeket meglássák rajta, a melyoktől az 
illető ez által magát megóva hiszi.

2. Rostavetés. Ez abban áll, hogy midőn vala- , 
kinek elvesz valamije, egy rostába ollót szúrnak ; 
s e  szavakkal: „Szent Péter, szent Pál, fordítsd !

meg a rostát!“ háromszor megfordítják s ekkor a 
a rosta a körülálló gyanús egyének valamelyike 
elébe gördül a rostaforgató billentése által s ez 
a tettes.

3. Olomöntés. Ezt leginkább a férjhez menendő 
pórleányok gyakorolják oly módon, hogy ólmot 
olvasztanak s midőn folyékonnyá olvadt, vízbe ön- 
tik s a mily alak formálódik, oly férjet kapnak-

6. Menyegzői babonák, a) A menyasszony és 
vőlegény mindenütt a vőfél nyomaiba lépnek, ha 
esküdni mennek, b) Az egyház ajtajához érvén, a 
vőfél egy X-othúz a küszöbre, c) A menyasszony 
esküvése napján senkivel sem táncol, d) Másnap 
ugyancsak a menyasszony mindenkit kivétel nél
kül megcsókol, még azokat sem véve ki, kikkel a 
nászmenet alkalmával az utcán találkozik, e) A
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menyasszony egy tért esküvéso után háromszor 
megkerül s ekkor a port felrúgja, f) Nászmenet 
alkalmával minden kocsiba bizonyos füvet tesz
nek ; mindez azért, hogy az uj házaspárt meg ne 
rontsák.

5. Keresztelői babona. Midőn az újszülött az 
egyházból haza vitetik, bepólyázva az ágy alá te
szik s ott hagyják 3 óráig, azért, hogy az uj v i
lágpolgár egészséges legyen s a boszorkányok 
büvereje ne hathasson rá.

0. Szilveszter éji babonák, a) A kemencé
ben annyi pogácsát sütnek, a hány tagja van a 
családnak s minden pogácsába egy tollat dugnak; 
a melyik családtag pogácsájának tolla elég, az a 
jövő évben meghal, b) Annyi vízzel telt dióhéjat 
tesznek az asztalra, a mennyien vannak a család
ban, s a melyiknek dióhéjából a viz reggelre ki
apad : szintén a jövő évben lesz halála, c) A kincs
ásás is ez éjen van divatban, a mikor is a pénz 
felveti lángját.

7. Midőn kenyeret sütnek, a sütőnők be akar
ván a kemencébe vetni a kenyeret: a sütőlapá
tot, — egyet csottentvén szájával, — megfordít
ják; azért, hogy a kenyér szépen hasadjon fel.

8. Ha valaki kezén sok szőni öles van, kimegy 
az útfélre s midőn két egyén jön egy szamáron 
ülve, „Jézus segíts! vigye kendteket“ szavak há
romszori mondása közben kezeit homokkal dör
zsölik ós a homokot a szamarogoló egyének után 
dobja.

9. Tlúsvét előtti estén, — néhol, — a hajadonok 
és fiatal özvegyek elmennek csoportosan fürödni 
s ott édeni állapotba tevén magokat, megmosód
nak, azonban szólni sem ott, sem az úton nem sza
bad ; okkor leendő férjeik árnyát a vízben meg
látják.

10. Szokásban van sok faluhelyen és tekintélyes 
városokban is, viharos felhők közolgésekor haran
gozni, gondolván, hogy majd igy a jég, vagy más 
vihar által okozni szokott szerencsétlenség a hely
ségről olhárúl. Hogy ilyenkor a harangozók fo
rognak a legijesztőbb veszélyben, kétségtelen.

1 1. Némely jóhiszemű egyéniség azt hiszi, hogy 
a megholtak lelkei haza járnak, s a háznál sok 
zűrzavart okoznak.

12. Midőn a gyermeket tanodába adják, ipar
kodnak a szülők a tanitónál először íratni be, mert 
babonás véleményök szerint, az először beirt gyer
mek jeles tanuló s első fog lenni a tanodában.

13. A szeplős egyének, midőn az első fecskét

meglátják tavaszszal, ezt mondják: „Fecskét lá 
tok, szeplőt mosok, mind ide ragadjon“ s karjaikra 
ütnek háromszor.

14. Mikor az ujholdat meglátják, háromszor 
rálehelnek, ekkor a foguk nem fog fájni.

15. Ha valaki újév napján sir, az sokat fog 
abban az évben sírni, s ha valaki ugyanekkor 
pénzt kap, az sok pénzt fog kapni.

16. Vendég jön : a) ha kerti fán csörög a szarka, 
b) ha a szemöldök, szakái vagy bajusz viszket, c) 
ha a kés vagy olló leesik és hegyével a padlatban 
megáll. — Ha csuklanak,emlegetik, őket; ha visz
ket a fejők, eső lesz.

17. A hetedik gyermek a kincset meglátja a 
földben és gazdag lesz.

18. Hát ezt a mondatot ki ne ismerné: „Rá- 
prüszszentettem, úgy fog lenni!“

19. Ha valahova indúlnak a babonások és nyúl 
fut keresztül az úton, továbbá ha valamit honn fe
lednek: nem fognak szerencsével járni.

20. Ha a köröm virágos, ajándékot, s ha a kéz
fejen balhát fognak, levelet kapnak.

21. A vörös emberek nagyon jók, vagy nagyon 
roszak.

22. Mindenik hulló csillag egy ember halálát 
jelzi.

23. Hát még az álmok ! Oh, ezekben csalhatla- 
núl feltárúl a jövő titkait rejtő lepel a könnyen- 
hivők szemei előtt.

24. Ha nyerni akarnak a lutrin, egy keresztes 
pókot fognak és egy pohárba 90 szám közé teszik 
egy kis létrával együtt, a mely számokat a pók 
felhúz, azokat teszik a lutriba.

25. Ha ivásközben valaki pohara elpattan, az 
azt jelzi, hogy az illető abban az évben meghal.

26. Ki ne hallotta volna, hogy pénteken nem 
jó nagy munkához fogni?! mert e napon feszit- 
tetett meg Jézus.

27. Végre az üstökös csillagok, ez ártatlan lég
nemű testekről azt hiszi a mi babonás köznépünk, 
hogy utánuk véres háború fog következni.

De ki számlálhatná meg a nép babonáit?!
Leginkább elősegítik ezt a cigányok, ezek az 

élő oraculumok, ezen Pythiák, a kik ebből ke 
nyérkeresetet űznek. A babona a nép közül telje
sen kiirtható soha sem lesz, hiába magyarázzuk a 
tanodában, hiában intjük a népet, hiába megyünk 
jó példával elő, mert ezt az apa fiára, s ez unó 
kájára hagyja, mint hagyományt.

V i d a  A n t a l .



718 H A Z Á N K  S Л K Ü L F Ö L D .

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(November ‘2.)

(VK ) Pest elveszte — fejét. De ez a veszte
ség az é lő  к é, mig a hét krónikájában az elsőség 
most a — h a l o t t a k  é. Akár csak szokás, akár 
pedig valódi kegyelet: a halottak napja megható 
ünnepély.Nem csak a két ünnepnapon,de egész egy 
héten át mindenki koszorút, vagy legalább áldást 
visz a csöndes hazába, mely — hiába mondják — 
nem az egyenlőség földje. Igaz, hogy oda lent 
gazdagok és szegények, hatalmasok és nyomo
ruk, boldogok és szerencsétlenek, dicsők és gyar
lók hamvai egyformán porladó znak; de fölöttük 
a büszke márvány és törpe kis fakereszt, a lám
pák özöne és a kínjában pislogó parány mécs a 
kirívó ellentétek élénkségével hirdetik : hogy nincs 
teljes egyenlőség sehol oly földön, melyet élők 
lába tapos. Az élet tovább folytatja a sírok közt 
is megkülönböztetéseit. Húsz év előtt e gazdag 
polgárt bámúlták, mert jó dolga volt; most bá- 
múlják fényes síremlékét, melyet pompás koszo
rúk, ragyogó lámpák halmaza borit. Tiz év előtt 
pedig ezt a szegény napszámost nem vette észre 
senki, és most se tűnik a sokaság szemébe, az a 
kis horpadt föld, mely alatt pihen. Pedig ép ezek az 
elhagyott, koszorúiban és lámpátlan sírok azok, 
melyek legjobban szólnak a magába merülő em
ber szivéhez. Ezek példázzák csak igazán a mú
landóságot, mely nem kímélte még a kihúnyt 
emlékezetét sem a hátramaradtak szivében. Nincs 
senki, a ki fohászt bocsátna utánok — oda van
nak végkép !

A nagyoknak, a dicsőknek ellenben itt is ma
gasztos kiváltságuk van. Mások sírját fölkeresi 
egy család, egy rokon, néhány jó barát : ama
zokat mindenki, a ki csak lelkesül a szépért és 
nemesért. Mindnyájunk koszorúja az , mely a 
„Szózat“ költője, történetírásunk mestere, vagy a 
ma is édesen hangzó dalok szerzőjének síremlé
kein függ. Egy édes emlék merül föl valamo- 
nyiünk szivében, kik már régebbon látogatjuk 
elköltözött)eink о bús földjét, midőn a feledhetlen 
deli „Bánk“, a humor-gazdag „Falstaff“, a nép
dalok kedves múzsája, a menydörgő „Lear“ 
hamvainál állunk meg. S jól esik látni, hogy nem 
magunkban állunk ott. Mindig vannak, a kik 
emlékeznek róluk, jeléül, hogy nem vesztek el 
egészen, s jobb részükből él még valami a sziv- 
ben, a levegőben, mint éltető anyag. Boszivjuk 
azt, és buzdúlunk tőle.

Ily éltető lég lebeg ama hantoknál is, melyek 
alatt egy dicső és egy szomorú korszak áldozatai

pihennek. Egyik a harc hevében húnyt ol, a má
sik — fájdalom — vérpadon. A koszorúk, melyek 
sírjokat födik, a tömeg, moly о koszorúk előtt 
megáll, hallgat, énekre vagy beszédre buzdúl, a 
lámpák fénye, moly este sugarakat szór néma 
lakásukra, mind azt jelölik, hogy e nép szivében 
nincsenek és nem is lesznek feledve azok, kik a 
nép ügyéért estek áldozatúl. A jobb idők semmi 
öröme sem szoríthatja háttérbe szomorú sorsuk 
képét; mi föltámasztjuk őket emlékezetünkben, s 
az áldás fohászaival kötjük újra meg újra szi
veinkhez.

A roppant tömegben, mely halottak estéjén 
a kerepes-úti temetőt látogatá, a zsongó zsibaj 
közt, mely ezerok hangjából támadt, megálltunk 
о szomorú ponton. Jöttek bajtársak, ifjak, lelkes 
hölgyek, s mindegyformán olkomolyodtak, amint 
e helyre értek. Jött egy fiatal lányka, vidórán be
szélgetve kísérőjével, s egyszerre elhallgatott, a 
mint hallá : — az elitéltek sója.

Mindenki mogáldá о sirt — és sokáig hallgata- 
tagon ment odább, gondolkozva a képtelenségen 
hogy mért nem lehet e fekete pontot kitörülni a 
történetből.

Ki tudja:kik és hányán gondolnak most, ez 
órában, e nyomasztó kérdésre ?

Jó, hogy a zaj, a tarkaság nem enged bennün
ket sokáig tépelődni egy egy gondolattal, egy-egy 
emlékkel. Szegény anya zokogása szabadit meg 
tőle, ki egy kis viasz-gyertyát gyújt meg lánykája 
fölött, vigasztalást keresve az imában, hogy az Ur 
adta, s az Ur vette o l!

Sok ily ünnepet láttunk már-о helyen : de na
gyobb tömeget soha. A közúti vaspálya, társas- 
és bérkocsik folyton robogva szálliták ki a láto
gatókat, s mindez csak igen kis része volt annak 
a tömegnek, mely gyalog ment. Hemzsegő zaj, 
nagyvilági tarkaság és élet-zaj önté ol о máskor 
oly csöndes helyet, melyet sokszor kellene láto
gatnunk, hogy о múló életben jobbak legyünk 
egymáshoz.

De a temető falainál rendesen le szoktuk tenni 
a tanúlságokat, s visszatérve a zúgó árba, megint 
a régiek vagyunk szembo állva, küzdve, har
céivá egymással. Tusáink mérlegén egyik iúgy 
emelkedhető, ha a másik alá hanyatlott.

íme, Pest városa is, a mint visszanyerte erélyes 
karját, molyot egy időre elzsibbasztottak, azonnal 
elvesztő — fejét. Nincs főpolgármestere, mert ab
ban a percben, midőn Thaisz Eleket - két ked-
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testületét : 1799. -  11-én született id. Lendvay 
Márton színész : 1807.

* ( Virágok.) Már Athénnek is volt az ős 
görögök idejében saját virágvására; a fiatal 
athéneiek szenvedélyes virágvásárlók voltak, 
hogy kedveseik lakait s a templomok előcsarno
kait díszíthessék velők. Görögországban különö
sen az ibolyát, rózsát, nárcist s granátfa teljes 
virágát kedvelték. — A rómaiak is szenvedélye
sen szerették a virágokat, minden évben tartottak 
virág-ünnepet, mely négy napig is eltartott. — 
Németországban, hol a kolostorok ápolták a vi
rágokat, eleinte különösen a liliom, rózsa, roz- 
marin, primula volt divatban. Csak a 16-ik szá
zadban kezdett magasabb lendületet nyerni a 
kertészet. Hervart gyönyörű augsburgi kertjében 
volt látható 1559-ben az első tulipán, melyet 
Konstantinápolyból szállítottak be. Már a 17-dik 
században majd minden virágfaj meg volt ho- 
nosúlva, kezdett mindinkább virágzásra vergődni. 
Hollandi kereskedők léptek először összekötte
tésbe az egész világgal, hogy a virágok minden 
faját annál inkább terjeszthessék. Nagy virág
kereskedés kezdődött, melyben egyes virágfajok 
felette kitűnő kelendőségnek örvendtek. A 17-ik 
században a tulipán szerepelt. Mint már említők, 
1559-ben került először Németországba; 1634— 
37-ig,ép midőn Németország belsejében csüggedtek 
valának a kedélyek, oly roppant kereskedést űztek 
e virággal, hogy egy közönséges „Semper Augus
tus“ tulipánért 13,000 forintot is elkértek ; három
ért együtt nem is tartották nagy árnak a 30,000 
ftot. Alkmarban 1637-ben 180 tulipánért 90,000 
ftot fizettek ki. A tulipán után jácint került sorra 
a 18-ik században. Körülbelül a 16-ik század máso
dik felében vándorolt Konstantinápolyon keresz
tül Ázsiából az éjszaki tartományokba; 1730-ban 
Harlemben , a „Sodasse non plus ultrádért 
1850 ftot nem sokaltak. Ezután a 18-dik szá
zad utósó felében jöttek sorban a szegfűk, ra- 
nunkulusok, ibolyák, aurikulák, ; újabb időben 
a pelargoniák és hortenziák, kaktuszok s 
georginák s több más virágok. Még 1838-ban
70,000 frankért vettek meg egy virágágyat 
Franciaországban. Jelenleg Lüttich, Brüssel és 
Genfbon vannak a legnagyobb virágkiállítások, 
honnan az egész világra hozatnak virágokat. A 
hollandi évenkint tartatni szokott virágvásáron 
legalább 100,000 virággyökér fordul meg. Bel
gium maga többet 8 milliónál vesz be kert
jeiből. Páris s majd minden németországi városnak 
megvannak rendes évi virágvásárai.

— (A spanyol forradalom főbb szereplői. — 111 
Prim.) Topeteről és Serranóról már emlékeztünk. 
De ha a nap hőseiről van szó, első sorban Prim tá
bornokot kell'említenünk, ki minden párt kedven
ce és kacérkodott is már minden párttal. Szeren
csére, hogy c körülményt Spanyolországban nem 
oly szorosan veszik, sőt még az életrevelóság je 
lének tekintik, különben ugyancsak ráterithetnék 
a vizes lepedőt. Prim az egykori cat álon iái ön- 
kénytes teljes neve ma : Prim, Reus gróf, de los 
Castillejos marquis. Most 54 éves és már 1833-ban 
ezredes volt. 1844-ben azzal vádoltatott, hogy 
Narvaez marsall, Spanyolország Metternicho, élete 
ellen tört, de a vád alól felmentetett. Azonban 
mint egy összeesküvés részese, hat évi börtönre 
ítéltetett, melyből másfél év után kiszabadult. — 
1853-ban Törökországba ment, hol a krimi liábo 
ruban részt vön, 1854-ben megint otthon látjuk, 
hol ismét kitört a forradalom. A Marokkó elleni 
háborúban spanyol grand lön. Akkorában azt 
mondták a gonosz nyelvek, hogy Prim, ki egy 
nagy lépéssel túl bírta magát tenni a progressis- 
ták és Serranon s egyszerre a liberális unió s 
O’Donell barátja lett, joggal viseli e nevet Spa
nyolország: „nagy“-ja. — 1864-ben megint egy 
összeesküvés élére állt, azonban elfogatott, de 
fogságából szerencsésen kimenekült Angliába, 
honnan 1865-ben ismét visszatért egy újabb fel
kelést megkísérlem, de szintén sikertelenül. — 
Megint elmenekült Anglia és Belgiumba, hol a 
mostani felkelés szinro alkalmazásáig tartózko
dott. Prim 1814-ben december 6-án született Reus- 
ban, cataloniai faluban. Ma a progressista párt 
feje s a junta tiszteletbeli elnöke. Ellehet mondani, 
hogy e bátor, kitartó és erélyes férfiú minden párt 
elkényeztetett gyermeke s ez idöäzerint Spanyol- 
ország legnépszerűbb férfiak

* ( Kiszámították,) hogy az utósó két évtizedben, 
(1840-től) a föld népesedése fogyott, minden év
ben több lévén az elhaltak, mint az uj szülöttek 
száma. Csupán 1861-ben született 1.342,000-rel 
több, mint elhúnyt; de 1862-ben már 192,064- 
gyel haltak el többen. E kiszámítás a civilizáltabb 
államok, statistikai kimutatása nyomán készült.

— (A török szultán feleségei és háztartása.) A 
jelenlegi szultánnak van 900 felesége. Sajátképi 
neje három van, mindannyi kiváló szépségű. Ne
veik : Dournel, Hairani Dil és Eda Dil. Az ounu- 
chok, kamarasok, apródok, stb. száma mégha 
ladja a 2300-at. A Sorailban naponkint 500 asztalt 
teritnek, melyeknél naponta kétszer körülbelül 
6000 adag étket tálalnak fel.

Pesten. Nyomatott az „Athenaeum“ irodalmi r. társulat nyomdájában. 18G8.








