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Cikkok • „Gorove Antal, lionvédörnagy s a budapesti,hon- 
védegylet elnöke. N.-től; — „Egy török ашааопЛ (Történeti 
képecske.) Székely Adómtól. —  „Szivacskereskedés es szi- 
vac shal ász at.” — „Az állatország nehány nevezetessége “ — 
r a  puszta télen.“ — „Valami a sakkról.“ Mihályi Tivadar
ul. — „A petróleum és legújabb alkalmazása»“ Sz. L.-tól. — 

A hajnal* s allconypir keletkezése.“ Közli : Volf György. — 
” figy hét története.“ Vadnai Kávolytól. — „Vegyes közlemé

nyek.« — „Irodalom.“ Zenészét. — „Szerkesztői üzenetek.“ 
— „Újdonságok.“ . ,

Képek : Gorove Autál, honvédezredes. A zivacsszedés 
á tenger fenekén. — Szivacstisztitó görögök a sziriai parto- 
k o n . —  A  kigyóölö sas. Sisakos kazu r. Szenegáli zsabiru.
___ A  puszta télen. (Petőfi hasoncimtí költeményéhez; rajz.
Gyulai László.) — Repülő mókusok.

I r o d a l o  ш.
— („Egy magyar amazon“)  regényes életrajz, irta Kovács 

József. Л csinos kiállítású kötet Aradról, Réthy Lipót nyom
d á j á b ó l  került ki s  Bettelheim testvérek által 6 0  krért m in
den köuyvivereskedésben kapható.

Szerkesztői üzenetek.
— Kolozsvárit : M. Érnek. Örvendünk, hogy régi mun

katársunkkal a közreműködés terén viszonttalalkozluittu.uk. 
A megrendelt dolgok innen 24 óra múlva küldettek meg.

— Nyíregyházára : St. M-nak. „Vegyes közleményeink“ 
közt érdekes olvasmányt fog képezni.

— Pesten : N. J-nek. A most küldöttek megfognak je 
lenni. A régibb ne 11 közlött semmi újat.

— Szarvas : S, S.-nak, Vettük s adjuk.
— Gyönyyösre: L. V.-nak, Jóakaratu iljukori kísérlet az

egész, de a nyilvánosság elé ép úgy nem való, mint nem 
hangversenybe a bkála-gyakorlatok.

— Mezőlakra : „A htt leány,“ „Etelka,“ stb. csak hadd 
maradjanak szerény rejtelmükben. A „v i á g “ előtt nagyon fel
tűnnék pongyolaságok.

— Deésrc : P. F.-nek. Köszönet a szép rajzért, mely az 
illető eyklusnak szintén kiegészítésére szolgál.

—- Halasra : Magán levelünk ad választ.

Ú j d o n s á g o k .

* (A  királyt) márc. 31-ikére várják Budára; 
nehány nap múlva pedig több főherceget.

* (A  fogságban meghalt Böszörményi temetése) 
épen nagy-pénteken ment véghez. A  szennyes 
földszinti börtönhelyiségből temették, melynek 
kapuja fölött gyászlobogó volt kitűzve. Piszkos, 
keskeny udvarán alig fért el a koporsó, s körü
lötte az elhunyt testvérei, rokonai és a szolgálatot 
fevő lelkész. Már bárom órakor a Lipót-utca egé
szen tömve volt. A  tömeg pillanatról-pillanatra 
nőtt, elfoglalta a rózsa-tért és a városház előtti 
tért. Nagy-Kálló, melynek Böszörményi 65-ben 
és most legújabban is képviselője volt, küldött- 
ségileg tolmácsolta a temetésen fájdalmát, s gyö
nyörű babérkoszorút küldött koporsójára. Pécsről 
és Ceglédből hasonlón küldöttségek vettek részt 
a temetésben. Az egyházi szolgálatot Török Pál 
superintendens végzé, s oly halotti beszédet tar
tott, melynek politikai iránya lévén, mindenkit 
megbotránkoztatott. A  gyászmenet jóval 4 óra után 
indult meg. A  küldöttségek fekete fátyollal be
vont nemzeti zászló alatt haladtak; volt ezenkí
vül még sok lobogó. Több betegápoló és temetke
zési egylet (az izraelitákéi közül is nem egy) 
vett részt a temetésen, fekete zászlókkal. A  buda
pesti honvédegylet nagy csoportja a 46-ik zász
lóalj lobogója alatt (moly Branyiszkónál lengett), 
haladt, közvetlenül a koporsó előtt. A  négy feke
tébe vont és bogiáros ló által vitt koporsót hon- 
védi századosi csákó, kard és babérkoszorúk di- 
sziték. A szemfedél sarkait pedig az elhunyt elv- 
és képviselőtársai vitték: Irányi, Máriássy Béla, 
Yidacs, Oláh Miklós, Kende Kanut és többen. Ol 
dalt megyei diszbuszárok és lobogó-sző vétnekek,

aztán az elhúnyt testvérei, rokonai, tisztelői és 
beláthatlan tömeg következett. A  koporsó után 
mentek Damjanich özvegye és herceg Odescalcbi 
Gyuláné is. A  menethez folyton tömegek csatla
koztak, úgy hogy annak végét be sem lehetett 
látni, annáUsevésbbé, mivel a Lipót-,váci, úri-, hat
vani-utca s* a kerepesi-ut-, a melyeken a menet 
keresztül vonult, tömve volt közönséggel. A  ha
lottas szekér a nemzeti színház előtt megállóit, s 
az ünnepélyes csendben Irányi Dániel szót emelt. 
Előadá, hogy valamint a természetben gyakran 
párosul a sötét felleg a piros hajnallal, úgy tör
tént most is, hogy az ellenzéknek tegnapelőtt ke
serű örömünnepe volt. A  város egyik felén ujjong
tak az ellenzéki polgárok, hogy ügyüknek m eg
szerezték az egyik bajnokot, másik felén zokog
tak, hogy ógy másikat elvesztettek. Böszörményi 
László akkor halt meg.“ Ó —- úgymond — csak 
rövid ideje ismerte a megboldogultat, de elég 
ideig, arra, hogy megtanulja benne tisztelni a tör
li etlen és tisztajellemet. Rövid szavakban előadta 
az elhunyt életének főbb mozzanatait s végre át
tér azon időpontra, molybon azon párt politikai 
napilapot indított, melyhez életében az el
hunyt is tartozott. Az avatlanok nőm sejtik, 
mennyi bajjal, íniiy-súlyos felelősséggel já r  egy 
politikai napilap szerkesztése, kivált az olyané, 
mely nem a hatalom érdekében szorkesztetik. 
Böszörményi betegen sem riadt vissza:a felelősség
től, hanem mint hajdan karddal,úgy küzdött most 
tollal. Munkaszeretetének és ezen felelősségnek ál
dozata lön.. E tetem nem Cáesáré — folytató a 
szóló — s én nem vagyok Antonius, hogy roámu- 
tatva, boszura liivjam fel az igaz ügy igaz bará-
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G o r o v e  A n t a l ,
(honvéd-őrnagy s a budapesti honvédegylet elnöke.)

Van-о széles Magyarországon ember, ki no 
tudna a fi-ik honvédzászlóaljról, a halhatatlan 
emlékű hős Damjanics Jánosnak zászlóaljáról ? 
Hisz a történe
lem száz meg száz 
lapon bőszéit már 
róla, s a ki о la
pokat végigol
vasta , lohotle n 
hogy m á s к é n V 
mint tisztelettel 
emlékezzék ama 
nagy idők h ő s 
fiaira.

Mai arcképünk- 
bon о tántorithat- 
lan hüségfi, e rot- 
tenthotlon vitéz- 
ségü z á s z l ó u l  j 
egyik méltó tag
ját mutatjuk be 
olvasóinknak.

Midőn Buda or
main ismét ott 
lengett a három- 
szin lobogó, mi
dőn az ő s t  г о m 

füstfollogoit a 
győztes honvédok 
riadó éljonoi szétfoszlaták s a nap büszkén mo
solygott alá a vérboritotta vitézek soraim, a vo- 
zénylő tábornok a harmadik zászlóalj egy ifjú 
századosának tfizto mellére a másodrondü ér

demjelt, mit eddig nem kapott más, сзак törzs
tiszt.

Ez ifjú százados Gorove Antal volt. Adjuk rö
vid életrajzát.Szü- 
lotott Kis-Gyán- 
ban, Biharmogyé- 
ben, és meghal 
nemsokára , —
mint maga ogy e 
sorok írójához in
tézett bizalmas le
velében irá : — 
azon hazáért, mc 
lyot szenvedély és 
hiúság belül s el
lenséges indulat 
külről, eltemetni 
akarnak...

Hozzá tohotjük 
e sorokhoz, hogy 
bajtársunk olé- 
gülvo fogja ta
pasztalni, hogy a 
midőn kül-ollon- 
séges indulat tá- 
madand c hazá
ra, itt nem fog
uralgni csak ogy

(íorove Antal, honvédörna^y. s z e n v e d é l y ,

a harcvágy, nem más hiúság, mint mely a fenye
getett haza hösios védolmébon lol kielégítést.

De térjünk életrajzunkra.
Hősünk iskolái végozto után mogyoi tiszti

lb
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ügyészszé, majd aljegyzővé választatott egyhan
gúlag. Midőn a haza riadója végignyargalta a 
hazát, ő volt az elsők egyike, ki a békés tollat 
karddal cserélte fjl, s lön a 3-ik zászlóaljnál afe- 
ledhetlen emlékű hős Damjanics hadsegéde, s 
egyike legkedvencebb embereinek. A ki ismerte 
a hírneves hőst, tudhatja, minő tulajdonok kellet
tek ahoz, hogy valaki kedvencévé váljék.— 
Gorove ott küzdött a hős oldala mellett az egész 
bácskai, bánáti s tavaszi hadjárat alatt. Midőn 
Budavára a hazának visszafoglaltatott, örnagy- 
gyá lön kinevezve, s vitéz mellét a II. és IH-ad 
rangú érdemjel diszité, s hadügyminisztert ren 
delet folytán a 103-ik zászlóalj vezényletével bí
zatott meg. Fájdalmas szívvel vált meg zászlóal
jától, melyet csak szomorú körülmény között lá
tott ismét viszont.

Midőn a hadszerencse hátat fordított a nemzeti 
fegyvereknek, midőn a hősiesség nem győzelmet 
többé, hanem csak halált aratott, Gorovét lelke 
a nagy küzdelem tere felé vonzotta, a felső had
sereghez.

Felkereste Damjanicsot, ki mint második Pro
metheus, törött lábbal, silány kórágyhoz láncol 
tan szenvedő a kényszerű tétlenség kínait; s kérte 
öt, hogy nyújtana módot, hogy a nemzet végnap
jainak utolsó becsület-perceit életével támogat
hassa.

A tábornok lelke megérté őt s megbízással 
küldte a fősereghez. Midőn Váradra ért, a szeren
csétlen debreceni csata leverő hírét vévé. Har
mad napra látá az egykor diadalmas, büszke III. 
hadtestet s soraiban a győzelemhez szokott 3-ik 
zászlóaljat elcsüggedve, kiéhezve, mint romla 
tag csontvázát nagy múltjának: lesütött fővel, 
tört kedélylyel, mogorván vánszorogni előre, mint 
sebzett oroszlán, mely szakadozott leheletében 
utolsó életerejét lihegi ki.

Átvette a zászlóalj parancsnokságát, azon 
zászlóaljét, melyet már Nagy-Sarló, Komárom, s

Budavár alatt vezénylete Minő ellentét az akkor 
és most között. Akkor diadalittas hősök, most ha
lálra szánt bús honfiak.

Akkor a zászlót a dicsőség szellője lobogtatá, 
most nem volt egyéb hátra, mint megmenteni e 
zászló becsületét___

Az események legyözhetlen hatalma sebes ro
hanással tört előre, s a sors, mely szeret gúnyt 
űzni azokból, kik egykor erőszakolták őt, úgy in
tézte most is, hogy az ellenség előtt mindig első 
zászlóalj az első legyen, mely lerakja hősies fegy
verét. ..

Minő búcsú volt ez!. .  Van-e toll, mely leírni 
képes legyen. Még most is könyü lóiul szemembe, 
ha ama napra emlékezem . . .  Fátyolt rá, s azokra, 
kik okozák.

Gorove a katastrófa után az aradi várba zára
tott. innét 18ö0. februárhóban Váradra vitetett s 
a 37-ik számú osztrák ezredbe Boroztatott; hol 
még azon évben hadnagygyá neveztetett, s kiszol
gálta a büntetési 8 évet azon szegény honvédek
kel egyetemben, kikkel a szabadság, haza veszé
lyeit s dicsőségét megosztotta. Ezután a polgári 
pályára léphetvén mint ügyvéd, majd 1861-ben 
mint Nagyvárad városának „főkapitánya“ mű
ködött; később Pestre tette át lakását, s mint ki
tűnő tehetségű és szorgalmú ügyvéd az „első ma
gyar biztositó társaság“ s az „erdélyi vasút“ jog 
tanácsosa lön, bajtársai osztatlan bizalma pedig 
múlt évben, Klapka tábornok leköszönése után, 
öt a Budapesti honvédegylet elnökévé közfelki
áltással választotta meg, mely alkalommal köte
lezte magát ez egylet segély-pénztárához éven- 
kint 200 fttal járulni. Tehát múltjához hiven, 
nemcsak szavakban, hanem tettben is nyilvánitá, 
hogy hű hazafi s becsületes feláldozó bajtárs és 
barát. Egyébiránt biztos kútfőből tudjuk, lugy 
a jövő honvédség ismét sorai között látandja őt 
a régi hazaszeretet s régi harcias erélylyel.

N

Egy török amazon.
(Történeti képeeake.*)

Harmadik Murád halála után 1590-ben fia, har
madik Muhamed ült a zultánok ragyogó székébe, 
s noha első Szuleiman halála után az ozmán nap 
délről túlhaladt, mégis hatott, melegített, sőt, ottan- 
ottan forrázott is. Muhamed nagy rátörő tervvel lé
pett a trónra s nem lóvén Európában más, kivel 
fegyverét összemérje — mint atyái — ö is csak

nyugat védbástyáját támadta meg és azt döngette; 
ezen védbástya pedig a magyar nemzet volt.

Zsigmond alatt 1395-ben október 28-kán Ni- 
kápolynál Bajaziddal első találkozás óta már

A')A la p : Osm anographia H l. Kötet 5 5 2  —  5 5 5 .  lap és 
Szikszni Latkóczi Máté krónikája.
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eddig is, épen 200 év leforgása alatt, hányszor ta
lálkozott a jobb sorsra érdemes két vándor nem
zet, s hányszor köszöntötte egymást — a helyett, 
hogy hösökhez illő hősi jobbot szorított volna — 
hősi fegyverével. Még emlékeztek a támadók közt 
Suleiman korára; de a megtámadottak közt is vol
tak Pálfyak, Schwarzenbergok, s egyik fél sem 
akart félni a másiktól.

II. Muhamed fényes pályáját diadal-járattal 
akarta megnyitni s hőshez illően nem gyáva, ha
nem Európa legvitézebb nemzete ellen zuditotta 
százezreit. Rudolf császár értesülvén e hadmükö- 
déséröl, Báthori Zsigmondot, a múlt évbon Sinán 
ellen — különösen a székelyekkel — diadalma
san harcolt tergovisti és bukaresti hőst és a len
gyel királyt is segítségül szólította ; de mig azok 
megérkeznének, a fővezért,Schwarzenberg Adolfot 
németekkel és vallonokkal **) s Pálfy Miklóst a 
magyar sereggel előre indította.

A vezérek, mielőtt hadmiiködéseiket megkezd
ték volna, a teendők felől tanácskozandók, Eszter
gomban megállapodtak ; kérdésbe jö t t : Budát, 
vagy a kevésbbé erődített 1 íatvant fogják ostrom 
alá? Hosszas vitatkozás után azok véleménye 
győzött, kik Zeleméri Istvánnal az utóbbi megtá
madását sürgették. Zelomérinek már korábban si
került részére nyerni Pálfyt, ki méltányolván az 
atya fájdalmát, könnyen engedett. Zelomérinek 
pedig, hogy állítását sürgesse, nagy oka volt. Ida, 
egyetlen leánya, a hatvani oröditvényben rabos
kodott. Tanácskozás végeztével Pálfy és Schwar
zenberg megindultak Hatvan felé, s az útban fek
vő Vác örizői a tábort nem várván be, a várat 
felgyújtották s maguk, mint lehetett, Budára me
nekültek. Pálfy a lovasokkal a vész szinterére 
nyargalt s még nagyobbnak elejét venni sikerült 
is, aztán Kormáromy Istvánt őrizettel a várban 
hátrahagyva, megrendelte, hogy azt javíttassa ki, 
maga pedig vezér-társa után Hatvan alá sietett.

Hatvan parancsnoka Arszlán, egy deli ifjú volt, 
ki nehány hónappal azelőtti kalandozása közben 
szerzett foglyoktól azon hirt hallotta, hogy fél 
Magyarország legszebb hölgye Zeleméri Ida, s a 
hős ifjú föltette magában: ég szakadjon, föld sül
lyedjen, Zeleméri leányát magáévá teondi s em
bere lévén szavának: Zeleméri kastélyát meg
rohanta, bevette, s Idát a hatvani várba szállí
totta, miért a fiatalsága dacára feltűnt ifjú hős a 
nagyúr által zászlóján második fehér lófark hor-

**) Vallonoknak nevezték a Belgiumnak Franciaor
szág felé eső tartományaiból gyűjtött Önkényteseket éa 
zsoldosokat, kik közt legtöbben jelentkeztek Flandriából 
és Brubantból.

dozlmtására jogosittatott. Ezen kitüntetés az if
jút elragadta, büszkévé tette; de hiúságának 
mindezek felett a gyönyörű magyar hölgy bírása 
hizelgett.

— Hoztam zsákmányt, anyám! — kiáltott a 
győzelemmel megtért ifjú, — neked ékszereket, 
fegyvereseimnek pénzt és marhákat, magamnak 
pedig...

— Mit magadnak V kérdezte Fatime, a hős ifjú 
anyja.

— A termő föld legszebb virágát. Zeleméri 
leányát —

— Tovább.
— Itt megállók, csak szivem nem akar nyu

godt maradni —
— Mit akarsz ?
— Szeretni és szerettetni.
— Korodban nem szégyen. De nemzeti szoká

sunk szerint szeretsz ?
— Nőm, s más hölgyre többé gondolni se fo-

gok —
— Es a megkülönböztetett ?
— Jer háremébe, s nézd meg őt, a bájló te

remtést —
Ida — kifárasztva az utazás miatt — egy gaz

dag diványon bágyadtan foglalt félig nyugvóhe
lyet, s midőn a látogatók meglepték, fölrezzent.

„ Aszonyom ? ?tt
— Eégy nyugton gyermekem, szeretett fiam je

gyese. A szép nő a százszorta szebb, üdébb ha
jadon homlokára anyai csókot nyomott.

„Mit akartok velem ?“
— Bálványozni foglak, Idám —
— Fiam örökre fog szeretni.
„Mit V három -hölgy legyek ? !“
— Nem —
„ Tehát rabnő ?
— Nem: én leszek rab, kinek te parancsolsz—
,Ida! hallgasd meg szavaimat. Köztetek miénk

től eltérő szokás uralkodik, melynek horderejét — 
minthogy nem tanulmányoztam — nem ismerem, 
tehát nem is boncolgatom. De miután fiam sze
relmét elraboltad, tedd őt boldoggá. Nézd talpig 
ö t : találtál feleid közt szebb daliát ? s ö is hős, 
mint Pálfytok. О szeret téged!

— Szeretlek, Ida! térdeimen — s nem, mint 
porsa társaim bánnak a foglyokkal, kiket erősza
kolnak — kérlek : tégy boldoggá . . . .  S ha nem 
szorotsz ...

„Akkor V“
— Szabadon bocsátlak s csak bánatos sóhajtá

somat küldöm feléd, mint te, tova szállt galambod



196 HAZ AN К 8 A KÜLFÖLD.

Az ozmán ifjú oly szép dalia volt, kinél Ida 
szobbot nőm látott, s minő rábeszélek voltak vér
piros ajkai, égő nagy szemei!

—A virágnak megtiltani nem lehet. . .
Ida szeretett s többé nem vágyott ki a hatvani 

várból ; annak szűk körében találta fel földi 
mennyországát s ha még ohez Arszlánt ráveheti, 
hogy fejét keresztvíz alá tartsa! De mi késik, még 
eljöhet. Fatime — kinek minden szavára hajlott 
az ifjú — nem volt idegen, sőt némi hajlamot is 
mutatott arra, hogy fiára kedvező föltétel alatt, 
az Ida által magasztalt hitvallás osztályosa legyen.

Még nem vert a rábeszélés által kimozdított 
hithagyás helyett az újabb fölvétele elég szilárd

Arszlán tétovázott, mit anyja észrevevén, fe
ledte , miről Idával nem régon értekezett s fia 
zászlóját baljába, férje kardját jobbjába szorítva, 
a tétovázóval szemben megállt, és nemét felülha
ladó bátorság hangján szólt a vezérhez :

— Te két-lófarkas pasa, ily fiatal korban ! em
lékezzél az ozmán hősi névre ; mikor a veszélyt 
magad előtt látod, akkor légy bátor. Csak a száj- 
hősök dicsekednek — mig az ellenséget távol 
tudják — vitézségükkel. Arszlánhoz, a Fatime 
fiához nem illik az. S ha bátorságod már elha
gyott, vonulj vissza hálószobádba, búgj ott a ger
lével; anyád buzdítja s diadalra vezeti a gond
viselésedre bizott sereget, melyek mindenikét

Szivacsszedés a tenger fenekén. (Szövege a 198-ik oldalon.)

alapot, midőn a vezértársak szeptember 3-án Hat
vant megszállták. Ezen véletlen a nagyratörö hős I 
keblében az Ida által oda csoppegtotett, de még 
kérgessé nem vált szelidebb érzelem helyett a dics
vágyat, a férfias önérzetet fölébrosztvén, mint kö
telességéhez hü bajnok, harcosai élén a várból ki
tört, csatázott és visszanyomatott, moly megszé
gyenítés a büszke ifjú önérzetében már nem csak 
a kitünni-vágyást, hanem a bőszét is — fölkeltette.

A fővezér az első nyorcmény után azonnal os
tromhoz látott, s már a tizedik ágyúgolyó a 
mocsidok mellé épített tornyot minaretjével, s az 
abban figyelő odhemita dervissel együtt, földre 
döntőt' e.

számon kérondi, ha gyáván visszavonulsz, a fé
lelmet nem ismerő hős.zultán ; de ha győztél 
maradj bár egymagad — nemsokára megérkez
vén, méltósággal, dicsőséggel árasztand el s meg
éri anyai érző kebelem : hogy emlői alatt, me
lyekből a tápot nyerted, nagyvozir fejő nyugszik. 
Előre vozir! utána harcfiak !

Fatime rohant, nyomában utána a hősek, kik 
közt Arszlán volt a legbősebb, s miután egy val
lon csapatot szétziláltak, ismét a várba vonullak.

I Aztán ágyuzhattak az ostromlók: a rettenthetet
len anyát és fiát az éjjel nappal szünetet nem is 
merő dörgések nem fölemlítették meg.

A lankadást nem ismerő őrség szeptember Ifí-ig
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állta az egyesült erő ágyutüzét, de akkor elhall
gatott, в a már velőkig kifárasztott ozmán har
cosok is összoroskadtak a fáradság és álmatlan
ság miatt.

Ezen é j on a várban csak hárman voltak ébren : 
Katimé, fia cs Ida.

Fiam ! ha elközolg azon óra, hogy tovább 
nem tarthatjuk a várat, mi lösz toondöd ?

— Hőshez méltó halálba rohanok.
Legyen áldot ezen föltételedért Allah nőve! 

Túlélend a nevedet őrökre fontartó dicsőség. 
Es to Idám V

„Arszlánnal halok.“
To angyalom ! ily ifjú korban V 

„Elég érett a halálra, ha téged clveszitlok. Mit 
keressek az életben, mit nomzotem 4ŝ  nemzeted

dand búcsufohászt. Fáradt öl eiteket az éberség 
elhagyta, s a vár árkában tűzre galyakat keres
gélő osztrák és magyar harcsok a hallgatag 
várfalakról következtetvén, a vezéreknek azt 
megsúgták, s az ostromlók a kerítéseket meg
mászva, titokét mogleptek.

„Veled megyek Arszlán !“ sikoltott Ida.
Nem L hot; vezesd anyám öt rojthelyére.

Arszlán még ogy csókot, az utolsót lehelte a 
halvány ajkakra s olrohant, hogy a harcfiakat 
csatára buzdítsa. A hősi halál nem sokáig vára
kozott gaz első roham közt a meggyuladt épülő
tök világánál mellbe lőtték s a hős és szerető ke
bel megszűnt dobogni, a hófehér mén lengő farka 
kopjája hegyéről vérvcszitett arcára fátyolkint 

1 borult.

LIT

Szivacstisztitó görögök a sziriai pártolón. (Szövege a l (J8-ik oldalon )

közt V Egyik i ltaszit magától, mert más hitüt 
szere' tóm, s találnék-e köztetok több hozzád ha
sonló hőst és szerető szivet V Veled halok 
Arszlán.“

- „Nem! {nem haltok meg. A zultán-vezette tá
bor minden órában itt lepi az ostromlókat s a 
várat felszabadítván, tiamat általa megkoszorúzva 
látaiulod.

Rovert lárma, vad zsivaj. Jézus! Allah ! к ard- 
pengés, puska kopogás !

„Mi az ? mi az V !“
Szabadba vezér ! zászlót előre amazon ! fel 

csatárok! fel a vár ormaira! oda a hatvani vár! 
A zultán nem dicsérot-osztani, nem érdemet, nem 
vitézokot jutalmazni érkezik: sírotok felett mon-

Ida se volt szerencsésebb ; apnint öt Katimé 
rojthely ükre vezette, még a nőknek se kedvező 
némot fogy véresők egyikétől leszuratott. Több 
veszett kétezer harcosnál s azonkívül mindannyi 
család, valahány oda beszorult, csaknem utolsóig 
a győzelmesek fegyverének esett áldozatul, mórt 
a németek még azoknak so kedvoztok, kik a ma
gyarok karjai közé menekültek. Azok pedig, ki
ket a szigorú, noha későn érkezett gyilkolási tila
lom megkímélt — s köztük a hős amazon Katimé 
is — rabszolgaságra hurcoltattak.

így jutott Katimé Bocskai Istvánnö, utóbb 
orélyi fejodelcmnö, körébe.

Sírhely illám.
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minden nemzete, az egész világé ; ismerik о já 
tékot Ohotzk-tól Lissabonig és Iszlandtól a né
gerek kunyhójáig.

Ki no ismerné legalább alakjait, vagy azok me
netét ? Hisz a gyermek is tudja, hogy a tisztek el
seje mily hatalmas.

De vannak sokan, kik történetét nem ismerik. 
Ezek kedvéért röviden leirom, ki e játék szerző]ej 
hogy és miért hozta létre.

E nevezetes játék felfedezéséről már sokat vi
tatkoztak. A táblajátékok léteztek már a görögök 
és rómaiak idejében is, de a sakk kétségtelenül 
keleti találmány. A perzsák és khinaiak Hindustól 
származtatják, és az arabs irók a „de ludis orien- 
talium44-ban következőleg Írnak róla : Behub, 
fiatal ind király, kegyetlen zsarnok volt A bölcs 
tanácsadók, kik az igazat szemébe mondták, bör
tönbe vettettek vagy halálra itéltettek.E kegyetlen 
eljárás és a népen elkövetett zsarolás annyira 
felbőszité a népet, hogy a forradalom kitörte bi
zonyosnak látszott.

Fájt hazája ily szomorú sorsa Nassir brahman- 
nak s elhatározta, hogy a különben jószivü , de 
elvadult fiatal királyt észre tériti, bármibe kerül
jön  is. E célja elérésére szerzett egy oly játékot, 
melyben a király a tehetetlent játsza, alattvalói 
azonban mindent megtesznek, önmagukat is fel
áldozzák, csakkogy az ellen támadásait gyöngít
hessék, s királyukat megvédjék. Különösen nagy • 
fontosságú szerepet adott a bölcs brahman a pa
rasztoknak. A játék hire nemsokára a király fü
leihez is eljutott, ki Nassirt maga elé hivatta, 
hogy találmányát mutassa be. Nassir megtanitá 
a fiatal zsarnokot a játékra, magyarázatiba fino
man beleszövé az uralkodási bölcsesség elveit, s 
mindezt oly ügyesen, hogy a király találva érezé 
magát, s belátta, hogy eddigi uralkodása csak 
szégyenére válik. Megváltoztatta uralkodási 
módját s viszonzásul alattvalói becsülését és sze- 
retetét nyerte. Ez meginditá a jó  útra tért ki
rály szivét. Kérelmeivel ostromlá most a bölcs 
brahmant, hogy kérjen jutalmul bármit, ha az bi
rodalmának fele is, megadja.

Nassir pedig a földre borult s felkiáltott: „Lásd 
királyom, játékomnak 64 kockája van; ha el
akarsz halmozni kegyelmeddel, parancsold meg 
szolgáidnak, hogy tegyenek az első kockára egy, 
a másodikra kettő, a harmadikra négy búzasze
met, és igy tovább, a következőre mindig négy
szer annyit, mint az előbbin van.44 E gyermekes
nek látszó kérőiemre bosszankodva válaszolá a 
király, hogy kérjen valami okosabbat, no ily k i
csinységet. Nassir azonban megmaradt kérelmé

nél, s igy a király végro csak beleegyezett kívá
nalma teljesítésébe, s erre nézve ki is adá a pa
rancsot. Néhány nap múlva belé]) a királyhoz a 
főtárnok, s jelenti ő felségének, hogy nem tud hová 
lenni a sok szorzás miatt. A sokszorzásnak még 
csak felét végezte be, de a buzaszemek szama 
már oly nagy, hogy az egész birodalomban fel
annyi búza sem lesz, hogy Nassirt csak léiig 
is kielégíthessék. Kiszáraiták, hogy még a világ 
teremtése óta sem termett annyi buzaszem az 
egész földön, mint a mennyit Nassir kér. Ugyanis 
számokban 18.. 446..,744..073.,709.551,615 szem. 
Továbbá, ha 16384 város mindegyike 1054 gab- 
naházzal bírna, s mindegyik csűrben 32868 szem 
volna, ez csak kétszázad része volna akivántnak. 
Ekkor clhivatá a király Nassirt, átkarolta s test
vérének fogadta.

Bármily különösnek tetszik is e történet, ta
gadhatóan, hogy szerzője a lángelmék lángel
méje volt.

Hogy mindjárt feltalálásakor onnyire tökélye- 
sitve volt, azt nehéz volna meghatározni, vala
mint arról sem tudunk bizonyosat, hogy miféle 
táblán s alakokkal játszották az első parthiokat.

A perzsák s arabsoktól nyugatra valószínűleg 
a keresztesek hozták.

A táblák s alakok finom kiállításán legtöbbet 
fáradoznak újabb időben a franciák. A párisi mű- 
kiállításon nagy figyelmet keltett egy sakk-asztal 
alakjaival, mely 12,000 frankon kelt el. Az asz
tal ébenfából készült s egyszerű, lehet mondani 
komoly szerkezetű, megegyezőleg a játék szelle
mével. Csak oldalt voltak némi aranyozott bronz- 
ékitmények. A  kockák az asztalba voltak he
lyezve. A négyszög két oldalán két mélyedés 
volt, vastag veres bársonynyal kárpitozva, hogy 
a játékból kiesett drága alakok el ne szóródjanak, 
és sérülést ne szenvedjenek.

Maguk az alakok azon időbe vezetnek vissza, 
midőn Europa a kelettel Krisztus sírja miatt har
cot viselt. A  „fehér44 alakok vert aranyból ké
szültek. Itt látható egy keresztény király, ki
rálynő, bolondok, lovagok és katonák (pion) paj
zsaikon urok címerével. A „fekete44 alakokat, 
melyek oxydált ezüstből készültek, egy omir, sul- 
tánok, pasák és valami katonák képviselték. A 
„fehér44 lovagváraival az iziám minaretjei álltak 
szemközt. Mindez alakok bámulatos finom készit- 
ménynyel dicsekednek, s vakítóan varrnak zo
máncozva.

Mennyi történelmi emléket ujit fel egy ily ala
kok közti harc.... Szemeink előtt vonul el az 
ogész keresztes hadjárat....



A petróleum és legújabb alkalmazása.
A kőolaj, moly évszázadokon át használatlanul 

hevert és csak bizonyos forrás és tengervizek kel
lemetlen, bűzös elronditójának tekintetett, úgy 
látszik, arra van hivatva, hogy a civilizált embe
reknek nemcsak háztartásában, hanem még ipar- 
életében is jövőben nagy szerepet játszszék. Alkal
mazása mint világi tó anyag és gépkenőcs, a leg
jobb talajnak, mely ezelőtt nálunk egy legtöbb 
igénynyel biró kereskedelmi növénynyel, a repcé
vel vettotott be, oly számtalan ezer munkás kézt 
ad vissza a gabnatermelésre, és kevesbíti legdrá
gább tíízanyagunknak, nevezetesen a kőszénnek, 
1 elhasználását világitó gáz készitésére.A petrole- 
um-lánge mellett jó  szerkezetű lámpában kevésb- 
bé ártalmas a láterőre, mint a lobogó, éles gázfény? 
s nevezetesen az emberre nézve egészségi szem
pontból elviselhetőbb,mint a szénvilágitógáz, mely
nél egy relativ kicsiny területre nagy lángtümog 
jő alkalmazásba, mint pl. a gyárakban, műhe
lyekben.

Újabban azonban különböző eredménydús kí
sérleteket tettek a petróleumnak mint hevítő 
anyagnak, még más különös haszna nyerése vé
gett. A petróleumon való nyeremény annyira 
biztosítottnak látszik, hogy kifogyása- s az által 
árszökkenéstől nem kell tartani, mert nemcsak 
hogy nő az u. n. pennsylvaniai olajkorületben a 
nyoromény hónapról-hónapra, mert a termény- 
nyeréssel okosabban és elörevigyázóbban bán
nak ; sőt minden más földrészeken is födöztok föl 
bőven fizető kőolaj forrásokat. S valamint od- 
digeié a széngáz már olönyösen alkalmaztatott 
fűtésre (azon nagy elönynycl, hogy hozzá épen 
nem szükségeitől к kémény úgy jelenleg már 
hasonló eredménynyol alkalmaztatik a kőolaj 
is szobafütésre, főzésre, és minden lehető ki
sebb technikai célokra. A petróleumnak azon
ban logfontosabb és lognagyobbszerü alkalma
zása a mindenféle gőzgépek fűtésében áll, mely 
ma már a legkülönbözőbb kísérletek által elére 
tett és crodménydúsnak bizonyult be. Az ismere
tes francia vegyész, Senate-Claire Deville, ki né
hány évvel ezolőtt az aluminium-fém előállításá
ra feltalált egyszerűbb és olcsóbb eljárás által olv 
nagy elismerést szorzott magának, kiérdemelte

hírnevét azon eljárás fölfedezése által is, melynek 
segélyével a petroleum egész melegítő hatása foly
tonosan fe!használtaik s ezáltal meglepő meleg 
tömeg nyeretik. Az eszme, hogy a petroleum fű
tésre alkalmaztassák, mintegy három évvel ezelőtt, 
különböző helyeken és többeknél egyszerre szüle
tett meg, s ugyanis hajóknak kisebb gőzgépei 
fűtésére tettek ezzel kísérleteket, melyek egyéb
iránt még nem vezettek célhoz. Így III. Napoleon 
császár már több mint két éve saját hajóján, a 
„Pueblatt-n ezzel tétetett kísérletet, mely több-ke
vesebb kívánni valót hagyott ugyan hátra, s cél
ját nem érte el teljesen. Sainte-Claire Devillo-nek 
sikerült logközelébb a középnagyságú hajók gőz
kazánja fűtésére felhasználni a petróleumot, moly 
célra egészen megfelel, és 111. Napoleon császár 
már 1868 júniusában egy középnagyságú gőzha
jón, mely petroleommal füttetett, megjelent a kí
sérletkor.

De hasonlíthatatlanul fontosabb volt a moz
dony gőzkazánja fűtésére a célnak megfelelő 
fűtő-készülék feltalálása, mely épen az említett 
vegyésztől származott, s legelőször csak nem rég 
készíttetett. A ki tudja, mily akadály különösen 
a gyorsvonatoknál a szerkocsik nagy részének 
roppant mennyiségű kőszénnel megterhelése, az 
átlátja a petróleummal fűtésben fekvő kimondha
tatlan előnyt, s méltányolni is tudja. Azonban itt 
előre kell bocsátanunk, hogy ezen célra sem 
az úgynevezett ligroine-t, sem a tisztított kőolajat, 
melyet mi világításra használunk, nem lehet al
kalmazni, hanem azon nyúlós, mézgás üledéket, 
mi a kőolaj tisztításánál (raffinirozás) visszama
rad, s a kőolaj ama hason-fajait, melyek a keres
kedésben nehéz olajok név alatt ösmeretesek. A 
francia keleti vaspálya igazgatósága volt első, 
mely hévvel karolta fői Deville eszméjét s a 
gyakorlati készülékhez szükséges eszközök után 
látott. Az első kisérlot oly örvendetes eredményt 
mutatott, hogy az eljárás életrevalósága bebizo- 
nyitottnak s alkalmazhatónak tekintethetett. Ezért 
elhatározta magát 111. Napoleon császár, hogy 
egy ily kísérletnél személyesen megjelenik. Mi
dőn ez okból 1868. évi szept. 6-án a chalonsi rak- 
helyro megérkozék, egy próbavonat várt a császár
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га , moly nők gőzkazánja az ujonan föltalált 
módszor szorint kőolajjal füttetott, s amelyaCha- 
lonstól Mourmolonig terjedő 28 kilometer hosszú
ságú utat fogja befutni. A császár azonnal a moz
dony födélzetérc lépett Sainto-Clairo Deville, Sau- 
vage : a kel. vaspálya igazgató]a,s még néhány az 
igazgatósághoz tartozó urak kíséretében, s a fütő s 
mozdonyvezető által megmutatta s megmagyaráz- 
tatta magának az új fütő készülék elrendezését. 
Aztán elindult a vonat s az utazás alatt a készü
léknek teljesen célnak megfelelő működését consta- 
tálták. A mozdony maga könnyebb és egyszerűbb 
(vagy legalább kisobbnek és egyszerűbbnek 
készíttethetik), mert az egész kőszénrácsozat kü
lönböző égetők különösen egyszerű odaholyozé- 
se által holyottosittctik. A készülék koromtól, 
bűztől vagy szétdurranás veszélyétől teljesen ment, 
épen azért, mert aljas, nyúlós és nem podig csopp-

folyó olajat alkalmazunk] a készülék annyira meg
felelt kötelességének, hogy a vonat, moly az egész 
úton a legnagyobb gőzerővel haladt, a kitűzött 
időnél még öt perccel hamarább érkozett Mour- 
melonba, hol nem kissé volt moglcpotvc a néző és 
váró közönség, midőn a császárt a mozdonyon 
tábornoki ruhában meglátta.

A kőolajnak gőzgépek fűtésére használása ki- 
számithatlan fontosságú, mórt oz hasonlithatlanul 
olönyösobb, mint a kőszén és coaks. Mert nemcsak 
hogy folytonosan és szabályosan ég, s lángját a leg
nagyobb pontossággal szabályozhatni s rá úgy 
szólván ügyelni sem kell tovább, hanem hogy 
könnyebben el lobot tenni s boszorozni, és hogy 
sokkal kissobb tért foglal el, mi nagyobb s neve
zetesen tengeri utazásoknál kimodliatlan bocsii, és 
hogy már csupán vételárán 50 százalék nyereség 
van, összohasonlitva a kőszén és coaks árával.

S z .  L

A hiijnal- s alkonypír keletkezese.
A természet szép tüneményei közt alig van egy 

is, melyet a költők annyiszor s oly szépon meg- 
énokoltok volna, mint a fölkelő nap hírnökét, a 
bájos Aurorát s a leáldozónak bíbor uszályát, az 
alkonypirt, melyet Petőfi egyik költeményében 
igen szépon egy rózsának széthulló levoloihoz 
hasonlít. De nincs is a természetben tünemény, 
mely szivünket inkább gyönyörködtetné, mint a 
szép hajnal- s alkonypir, habár nem tudjuk, mily 
recipe, vagy egy orvosi rósz kifejezést használva, 
mily vény szerint készíti kogyos anyánk, a termé
szet, ezen pompás szindiszitményt. Hiszen tulaj
donképen maguk a tudósok som egyeznek meg 
ogymással arra vonatkozólag, hogy a különböző 
megfejtési kivitelek közül melyik legyen az, mely 
a dolog velejét találja.

A hires angol természetbúvár, Forbe*,Qgy verő- 
fényes napon azt észlelvén, hogy a locomotiv ka
zánjából kibocsátott gőzsugár azon magasságban, 
hol már láthatóvá kezd válni, anélkül, hogy még 
fehér follogzotbo átmonne, a napot az alkonyaihoz 
hasonlóan pirosnak láttatja, s hogy ezen gőzoszlop 
árnyéka fehér falon egészen hasonlónak mutatko
zik az alkony pírjához; о tapasztalásra támasz
kodva fölállította a maga elméletét, melyet ezen 
tormészettünoménynek megfejtésére eddig legal
kalmasabbnak találtak. Szerinte a hajnal- s al
konypír keletkezésének oka a lég víztartalmában 
rejlik, moly a hajnali vagy esti hűvösség követ
keztében annyira megsürül, hogy finom köd tá
mad, melyben a napsugarak megtörnek.

Nomrég azonban dr. Lömmé más magyará
zattal lépett a tudományos világ elé s azt több 
kísérlettel is támogatta. A vizpárákat mellőzve, 
az alsó légrétogokbon icbogö porrészecskékbon 
találja ö a tulajdonképi közoget, moly a napsuga
rakat fölfogván s megtörvén és igy gyöngítvén, 
azoknak piros szinozotot kölcsönöz. Az alsó lég- 
rétegekben rézsút korosztülmonö hosszú utjókban 
a sugarak tömérdek ily részecskébe ütköznek, 
molyok az összes hatást mind ömölik. Fokotés 
üvegtáblában hasonló sötét részecskéket lőhet kis 
térbo összoszoritva gondolni, azért is, a mint no- 
vozott tudós mogmutatta, az ily üvegnek hatása, 
melyet a keresztültörö fényre gyakorol, ogészon 
hasonszőrű tüneményt mutat. A fohér fény lekö
tés üvegen korosztülmonvo meggyöngül s kissé 
megpirosodik, már mogtört sugarak még pirosabb 
szint öltenek, s minél több ily üvegollenzőt állí
tunk föl egymás mögött, annál sötétobb piros lesz 
a korosztülható fény. Ha tehát a fölkelő vagy lo- 
alkonyodó nap egy nagy piros korongként tűnik 
föl, akkor annak oka egyedül a körlégi por.

Ezen elmélet mellett számos esetet lehet föl
hozni, hol a fény nyilván szilárd testocskék által 
szenved változást, igy pl. nagy városok fölött 
sárgavörös gőzrétegekot láthatni; az ég sárga 
színben úszik, midőn a szél a sivatagok porát fölka
varja, sőt a Szahara rettenetes számumjának dü
höngése alkalmával egészen vérvörössel van bebo
rítva; a füstnek árnyéka továbbá, ha fehér síkra 
esik, barnavörös szint mutat, miről már minden do-
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A pesti merleg ekkor még egyformán állt: ket
tő jobbról, kettő balról. Hátra volt még a Teréz
város eldöntendő a súlyt. Ez volta legérdekesebb 
választás — ki lehetett mondani bátran —  az 
egész országban. Nemcsak azért, mert itt három
ezer kétszáz választó, kétfelé szakadva, majdnem 
egyenlő erővel küzdött; nemcsak mert két napig 
tartott, (hisz ez megtörtént máshol is elég helyen 
de mert egy miniszter és egy népszerű iró, (toli
nak, szónak kitűnő mestere) álltak szemközt. A 
szavazás maga is a legérdekfeszitőbben folyt. So
ha sem hagyta el egyik a másikat nagyon mesz- 
sze, hanem hol ez, hol amaz volt többségben ne
hány szavazattal. így  ment ez éjjel nappal, hu
szonnégy órán keresztül, s még a huszonhárma- 
dikban sem volt semmi bizonyos. Hordták az ol- 
maradtakat jobbról balról; a miniszter pártja meg- 
feszité minden erejét még az utósó percekben is 
— de hiába, volt valami a levegőben az egész ki
rályutca hosszán át, mely azthirdeté, hogy a zöld 
toU nem hiába viseli most a remény szinét.

A ki szerdán délelőtt ez utcában volt, pedig ott 
volt, Budapest fele, (bele számitva a miniszterel
nököt is,) az sohasem fogja feledni ez órák látvá
nyát. Minden ideg feszült, s minden s z í v  dobogott. 
A lövöldét sok ezer meg ezer ember környező, 
úgy hogy csak messziről, kocsikra állva, lehetett 
a szavazás helyéig látni. Csak egy-egy banderis- 
ta tudta magát áttörni a tömegen, jobbról balról 
ezer kérdés által ostromolva. Minden perez fokoz
ta a feszültséget, s voltak tömérdeken, kik az 
egész éjen át itt álltak, mozogtak, jártak a ma
guk és más lábán, kimerülve és még sem álmo
san — s nem tudva elhagyni e helyet a bizonyos
ság percéig.

Ez a perc pedig csak délfelé jött el. Akkor tá
volról láttuk, hogy nehány zászlót magasra emelve 
ráznak, nehányat pedig leeresztenek. De ki tudta 
még a k k or : hogy valamelyik név lebbent föl 
amazokkal, s hanyatlott le ezekkel. Feszült min
den ideg. Végre megmozdult a nagy álló tömeg, 
s mint egy villamfolyam terjedt szerteszét a hir, 
„Jókai megvan !“ (20 szavazattal lett meg.) Mily 
örömujjongás tört ki okkor! Mint egy sugófo- 
lyam áramlott a diadalmas párt, tele lelkesedés
sel, örömmel. Vae victis! ők csendesen vonultak 
el, s az első félórában be volt húzva minden 
zászlójuk. Annál magasabban lengett a győzte
seké, kik valódi áramlásban mentek, nézve ezer 
meg ezer szemtől, minden ablakból, házak, ko
csik tetejéről. Mentek a megválasztott képvi
selőhöz. Nem volt pedig ez rövid ót, mert a 
lövöldétől a király utcán és országúton át a
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stáció utca végéig, hol Jókai Mór lakik, leg
alább is egy negyed mértföld a távolság. De 
De mi ez egy lelkesült pártnak, mely az Öröm- 
szárnyán repül! Az a tengernép, mely délben meg 
a lövöldét környező, egy órakor mára Jókai lak
helyét lepte el, zászlóval, éljeneivel s leirhatlan 
örömével. S újra kimentek vele a lövöldébe, s 
midőn ott meghallgaták szavait, ismét visszaki- 
sérték oly pompával, minőt csak ritkán lehet lát
ni. Mily tömeg volt e z ! Megakartuk számlálni a 
zászlókat, de mindig eltévesztek — annyi volt az 
is. Maga Jókai, környezve a bizottság elsőbbjeitől, 
öt szürke ló által vont kocsiban ült, virágbokré
tákkal elhalmozva, előtte, utána, körülte banderis- 
ták, diszöltözékben, nemzeti szin vállszalagokkal; 
annyi nép, melynek még a szőlős kerepesi ót is 
(a hol visszafelé vonultak el,) keskeny lett; ko
csik hosszú sora; és mindenütt kígyóit, örömtől 
sugárzó arcok.

Ez volt a választási látványok legimpozán- 
tabbja.

Másnap reggel előjött a szegény múzsa is, hogy 
a győzelem e napfényéből ő is kapjon egy pár 
sugarat, (hisz mostanában úgy is kevésben része
sül!) — volt e joga hozzá vagy sem: nem tud
juk ; de bár bizonyos, hogy a győztes párt na
gyobb része világéletében soha sem olvasott ma
gyar regényt: mégis sajnáljuk, hogy a magát oly 
édesdeden kecsegtető múzsát visszariasztá valaki; 
„menj, itt nem a költőt éltetik, hanem az ellen
zék fér fiát !ft Vissza is vonóit szépen, csöndesen, 
de nem mondva le a hitről, hogy ebben a győze
lemben neki is lehet egy kis része; ha nem is 
sok, de valami.

Es éppen akkor, midőn о diadalmenet annyi 
lelkesedéssel töltő el a fővásosi ellenzéket : egy 
sötét árn y , (mely előbb utóbb mindnyájunkat 
meglátogat,) gyászfátyolt vetett az öröm árjába.

Böszörményi László abban az órában halt meg 
a lipótutczai fogházban, környezve testvéreitől 
és nehány jó barátjától. Bégen beteg volt már, s 
még a múlt tavaszon, mielőtt elitélték volna, kö
zel állt egyszer a sirhoz. De a végzet úgy akarta, 
hogy a fogság legyen sírja. Pár hét előtt a ha
tóság rendelkezést tett, hogy jobb helyre szállít 
sák ; de elkésett a gondoskodással, mert akkor 
már nem lehetett sorsán javítani. S meghalt ösz- 
szetört testtel, de töretlen lélekkel. Csak néhány 
sorjába került volna, hogy szabad legyen; de 
nem tudott kérni. Lehet, hogy néha gondolt rá, 
de e gondolat nem bírt erőt vonni rajta. Utósó 
szavai is : „Nem irom alá!“ -— lehet, hogy erre 
vonatkoztak.



О benn о egy férfias, erős lélek, egy feüdhetlen 
jöl'em  hunyt ki. Petőfivel tartott: „Én inkább 
betöröm fejem, semhogy meghajtsam derekam.'“ 
Hazaszeretető lobogva égő fáklyává tette öt, mely 
önmagát emésztő.: A magánéletben csupa szelíd
ség volt, do a politikai szószéken szenvedélyes, 
s a hírlapban még inkább. De bár a szélsők olő- 
harcosa volt jó  ideig: mégis ellenfelei is tisztelték, 
látva, hogy belőle erős meggyőződés beszél. Ezért 
nem csupán pártja, hanem mindenki őszinte rész
véttel gondol halálára.

Temetése nagypénteken nagyszerű szertartás
sal és kegyelettel ment véghez. Koporsójánál, 
mely födve volt koszorúkkal s honvédtiszti je l
vényeivel, Török Pál beszélt. Л menet, moly a 
lápót, váci, úri és hatvani utcákon kisérte ki a
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Történeti naptár. April Mohamed szüle- 

tett 569. - A lengyelek győzelme Dombo Vilid
nél 1 831.

2. ITarun-Ül-Kaschid 809, Miraboau gr. 1791 f f .
— Nelson tengeri győzelme Koppenhágánál 1801.
— Zsidó-ü ldözés Oláhországban 1 8 6 8 .

3. Alboin kivonul Pannóniából 568. — Erzsé
bet angol királynő T 1603. — Washington Ir
ving amerikai iró született 1783.— Arabszolgák 
Amerikában felszabadittattak 1864.

4. Kosciusko győzőimé Pasié vice melleit 1794.
5. Danton kivégeztotik 1794. — Baseli porosz 

béko 1795. -  Az oroszok Konstantinápoly alatt 
1833. — Izrael nagy vezére: Mózes született v. t.
u. 2514.

6. A mormon hitfolekezetot megalapítja Smith 
József 1830. — Julius Caesar győzelme Tapsus- 
nál Kr. e. 46. — Petrarcha mogkoszorúztatik 1341.
— Ilunyady Mátyás j* 1490. — Ürbinoi Raphael 
■[ 1520. — Dürer Albert 1528, Pichegru 1804 f  f .

Rousseau született 1670.
7. A bécsi Szent-István-egyház alapköve leté

tetik 1389. — Klapka született 1820.
— K. F, (Az ember dsö neveltetése különféle né

peknél.) A vogul asszonyok keleti Ázsiában nyir- 
fa-kéregböl csinálnak bölcsőket, melyek alakjuk
ra nézve toknöhöz hasonlítanak. Ezekben gyer
mekeiket hajlékaikban fölfüggesztik. Midőn utaz
nak, a gyermekeket bölcsőstül hátukon viszik. 
Eszak-Amerikában is sok indus bánik igy gyer
mekeivel. — Az északi indusoknál, a lludson- 
öböl mellékén, az anyák gyermekeiket mindad
dig hátukon hordozzák, mig eléggé meg nem erő
södnek arra, hogy járhassanak ; de ezon helyzet

a gyermekek lábait görbékké teszi. A tisztaság- 
érdekében nem tesznek egyebet, minthogy a gyer
mekek lábai közé famohot tömnek, melyet sok 
nép pólya gyanánt használ. —  Az osztyák és sza
mojéd asszonyok, kik a bölcsőt — mint a vogul- 
nök — nyirfa-kéregböl készítik s barlangjaik elé 
függesztik, azt összemorzsolt száraz falevéllel töl
tik meg, mely a gyermekek tisztátalanságát ma
gába veszi. A gyermekeket egy bundadarabbal 
takarják be s a bölcsőben jól lekötözik. —  Az 

I uj-zoelandi asszonyok gyermekeiket hárshéjakba 
göngyölgetik, és a bölcsőről s pólyázásról mitsem 
tudnak. Ej idején a gyermek anyja mellé fekszik, 
s annyit szophatik, a mennyit akar. Ha már a 
gyermekek kevéssé megerősödtek, hajlékaikban 
ide s tova hagyják csúszkálni, s egy darabka füz- 
vagy nyirfahéjat adnak szájukba; gyakran a ku
tyák válujához is elcsúsznak vendégül. —  Né
mely népnél a test különféle részét elferdítik,

! csak azért, mivel azt ezen népek szépségfogalmai 
úgy kívánják Az otahaitiak gyermekeik orrát, 
hogy szép legyen, piszévé nyomkodják. A yama- 
cók gyermekeik orreimpáját kiszedik, úgy hogy 
csak a bőr marad meg. Az átlyukasztott fülgoiu- 
bákba apró darab fácskákat függesztenek, melyek 
aztán a füleket úgy lekonyitják, hogy azok egész 
váltig érnek. Az oroszoknál azelőtt, valamint leg* 
régi 4b időkben a németeknél is, a gyermekeket 
születésük után azonnal jéghidegségü vizbe már
tották, nem sokat gondolva velük, ha —  mint 
gyakran történt — meghaltak is. Még szigorúb
ban bántak velük hajdan a lappok : t. i. a gyer
meket mindjárt születése után hóba tomették, s 
midőn már lelkét szinte kiadá, meleg vizbe már
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tották. Életének első éveiben о próbatét minden 
nap ismételtetett.

—v— (Repülő mókusok Közép - Amerikában.) 
„Közép-Amerika különösségei“ cim alatt 11-dik 
számunk három figyelemreméltó képet közlött. 
Ezekhez most hozzácsatoljuk a „repülő mókuso
kat“ ábrázoló rajzot, melyről Poussielgue floridai

ség és síri csend uralkodik; о magányt nem népesíti 
semmiféle madár s még harkályfajok som találha
tók benne, mert az áthatlan erdőség sem rovarok
kal, sem bábokkal nem szolgálhatna nekik. Sem
miféle vadat nem találó s hátam mögött lokonyi- 
tott farkkal ballagó kutyáim egyszerre csak egy 
roppant fatörzs felé fordultak és csaholni kezdet
tek ; ezen fán tudniillik szürke evetek (ugyneve-

Kepiilö mókusok.
utazó következőleg ir : „A floridai szigetnek egyik 
pompás magnólia*erdejében csatangoltam ; о nö
vényt a bonszülöttek tökfának nevezik, minthogy 
gyümölcse nagysága és alakjára nézve hasonlit a 
tökhöz. E fák egyenes törzse száz lábnyira is női, s 
nagy levelei terebélyes koronát képeznek tetején, 
moly sűrű árnyékot vetvén a földre,ott minden más 
növényzetet elöl. Ezen magnólia-ligetben fél-sötét- 

Poston. Nyomatott, uz „Athenaoum" irodalmi

zott repülő mókusok) voltak, melyek azobok lát
tára megfélomedve, a magnólia magasabb ágain 
kerestek menedéket. Kutyáim egyiküket csaknem 
elfogták, oz azonban elejtvén az első lábai közt 
tartott magnólia-gyümölcsöt, tova szőkéit. A 
magnolia gyümölcse olointén zöld, de ha megérik, 
láng-veressé válik. Az amerikai orvosok ezen 
gyümölcsöt váltó-lázak ellen szokták rendelni.

6h nyomdai r. társulat, nyomdájában. 18f>9.



j& * síovaizon. Mindeaeu esetek fényit« eljárás síivem bensöleg kapcsolt össze Lamartine-nal. Ez 
végett a megyei bizottmányhoz terjesztettek fel. ötven éves barátságot most a halál szakasztá meg.

• ÄA * 1ли °u -Г f asszonyom, bogy önnek, kit ő hozzá vérrokonság
eddm 20,l77^ft79 kr iratottalá. Azaláirók közt kötött, s ki öt szerette, kifejezzem mély gyászo-
y4Ä 8000 f^ a > a?/w^léw?S mat A  dicsőség minden formáit, a népszerűség-
tálán 3000 írttal és Debrecen városa 1000 írttal. ^  a halhatatlanságig birta Lamartine, a ragyogó

* (Borzasztó gyilkosság) színhelye volt márc. költö, a hatalmas és maradandó szónok. Holtnak 
18-ikán Brassó. Egy Wasinka nevű szabadságos látszik nekünk, pedig nem az: ő nem szűnt meg 
dsidáe, ez idő szerint szabólegény, ittasan benyi- ragyogni. Sőt most kettős fénynyel /ag yo g : iro- 
totfc Sfemetz János korcsmájába, hol bort párán- dalmunkban mint szellem, s ama nagy, ismeretien 
csőit magának s honnét miután a parancsának életben mint csillag.

Ä S I  leldSödfer 2 e g bnem * A  bank pincéibe kell
sokára késsel kezében vánszorgott Nemetz korcs- ernenn., hogy ltouk a roppant kmcset. A  kincs- 
mÁtóhöe^vissz^á MdÓn a gazda kopogtatására tárhoz négy ven lépcsőt kell alá menni, s alacsony 
Щ  nyitott,?’ kést markolatóig a szerencsétlen- ?j*f nyílik meg előttünk, melyet két különböző 
n W  málébedőfé. A  halálosan megsebzett korcs- nyiüat meg. Az egyikku cs az ellenőrnél,
máros pár perc múlva holtan rogyott össze. A  » « * ? ? ? * *  a
tettes gonosztevőt Kraemer J ó z s e f útbiztos egy nyitót ajtót a más.k né kUl. Még másik ajtó is 
pincelakban kertté kézre, és átadá a fenyitő ha- van és csak azután jövünk a pincébe. Ide csak 

> tóe«i»fc, W é ^  morva születésű. gyenge sugarakban hat a világoMág a pmcelyu-
* r-. kakon, melyek erős vastablák által tartatna
* {RútOl räszeßell egy cigány asszony) Hevesen ^árva. A világosság csak ezen átlyukasztott vas- 

е£У polgári családot. Kiadta magát isten küldőt- táblákon szökik a sötétbe. Itt ólommal kirakott 
tének, a ijeszté a csiüádtagokat, hogy mindnyájan faládákat látunk magunk előtt. Egy láda a másik 
(nebéz) nyavalyába esnek, mint apjuk, haakam- mellett áll hosszú sorban, csak annyi közt hagyv& 
rájukben levő pénzt föl ném ássák, s a felső ru- melyben a pénztárnok mozoghat. Minden láda kö-

Ш1 hoki minden családtag egy-egy darabot Ábelül két milUót tartalmaz, külsejökön felírás 
* * bement a kam- látható, mely a pénz nemét és a verés évszámát

rába, a késsel ásta a földet ; a folásott földet meg- mutatja ki. Ha aranyrudak vannak beim, akkor 
rostálhatta, s csodák csodája I A föld között tallért, megmondja a felírás, mely országból jöttek. A  
húszast találtak. A cigánynö állítása szerint más- hivatalnokok, ha a ládába akarnak jutni, létrát 
fél véka pénznek kellett a föld álatt rejleni, mit alkalmaznak nemcsak kivüí, de ha kell, belül is. 
azoulmzi —r imát möndá>r- csak úgy lehet föl- Mély csend uralg ezen pincékben. Minden oly 
vénái, ha a háznál levő minden áagykorá (szám- komolyságot fejez ki, mint a mammon-istenség 
ezerint öten) 40 pftot teszш tó tt  l^n^ fölé. s méltóságához illik. Ha pénzt visznek a pincéből 
esküvel kötelezik magukat, h gjj^fd olog  felől a bureaux-ba, mindig bőrzacskókban történik. A  
senkinek sem szólnak addig, míg Ő harmadnap két nevezett hivatalnokon kívül senki se megy a 
múlva vissza ném jő. A jelzett kincs után sóvár- pincékbe, 
góknak ánnyí pénzük nem lévén, kölcsön vettek
200 pftót. Ezt a cigánynő csepübe tekergette, s {  {Schlmvigi népszokás,) A  népélet érdekes je- 
egy olvasóval az ásott lyuk fölé helyezvén, rostá- lenségét képezi az Eibe-tartományokban divatos 
val lebontotta, ö pedig eltávozott Három napig Rolánd-verseny, mely a lovagkor hősi játékaiból 
várták a cigány asszonyt, de nem jött. Fölvették veszi eredetét e a schleswigi parasztok által minden 
a rostát, alatta megtalálták az olvasót és csepüt; farsangon ismételtetik. Roland lovagot egy nagy 
a 200 frt pedig óda van! Es ez tény. groteszk ^  és törzsök képviseli, mely egy forgó

\ 4 ‘ rúdon a földbe van erősítve. Egyik kezében egy
* ember- paizsi, a másikban egy kardot vagy hamuzacskót

Ъж& Möl ismét lábra kapott a bír, hogy birtoko- tart A  mérkőzni vágyó lovagok a falu ügyesebb 
r kát vásárol Magyarországban és gyárakat állít legényei, kik lovon a mozdulatlan hős előtt elvág- 

A  hol f  megjelenik, a jótékonyság ̂  is minden tatnak, sa  közökben levő dárdával annak pataá- 
;..//4| é £ t o i i j v á b a n ,  jő ra ütnek. A  staffaget az egykor megénekelt her- 

Pestre, s meglátogatja hazánk több vidékét cegaeszonyok koszorúja és mosolya helyett a vas-
>  {Páratlan képbMHvdlvttds.) Olyan kénvise- *>B durva hahotája és gunykacaja

leválasztás nem volt sehol mint Nas 2 ód-vidéken. ^P «i,m id őn  oly ügyetle-
Máté jobb- nüI *} f  bős Rolanddal, hogy az rudján 

kapott Ш 1 Щ  a e* f et for*ul. (▼fbbdnyezor m egüti) s zacskójá- 
jeztás legnagyobb rendben megvágja ellenfelét
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