




Lamartine Alfonz.
Ez évi márc. 1-én halt meg Páriában egy oly 

férfi, ki irodalmi müveinél fogva az egész világé, 
kinek költeményeit nálunk is ösmerik, s kinek 
nagy történeti müvét nyelvünkön is birjuk.

Lamartine Al
fonz 1800. októb.
21-én Mag ónban 
született. Atyja 
de Prat lovassági 
őrnagy volt, en
nek nevét viselé 
1820-ig , midőn 
egy anyai nagy
bátyja nevét vette 
föl. — Ifjúságát a 
Milly melletti fa
lusi magányban 
töltötte, s ez idylli 
napokról később 
müveiben is öröm
mel emlékezik.—
I skoláit Bel ley bon 
s Lyonban végez
vén , 1810— 11.
Olaszországban 

tett körutat. Visz- 
szatérvo Párist lá
togatta meg, de a

szité el, kinek gyönyörű költeményeiben emelt 
maradandó emléket.

Midőn hazájába visszatért, Napoleon már meg
bukott volt s XVIII. Lajos ült a trónon. A fiatal

költő követé tár
sai példáját s az 
ujonan fölállított 
nemes testőrség* 
be lépett. A 100 
nap félbeszakít á 
katonai pályáját, 
s midőn Napoleon 

másodizben is 
megbukott, nem 
köté fel többé 
kardját. Lantot 
vett kezébe s köl
teményei csakha
mar egy kötetre 
növekedtek. So
káig kolle várnia, 
mig k i a d ó j a  
akadt; végre Ni- 
collo könyvárus 
vette pártfogása 
alá, s első költe

mény fűz érő : a 
„ Meditations poe- 
tiques“ megjelent. 
Lamartine köteté

vel csakhamar magára vonta a jobbak figyelmét s 
befolyása Franciaországra о perctől fogva meg 

' lön állapítva. Mint követségi titkárt olőbb Flo- 
! roncbe, majd rövid időro Londonba és ismét Flo-
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rendbe küldöttek E korra esik ismeretsége egy 
angol növel, kit nem sokára oltár elé vezetett. 
Sorsának jobbra fordulása múzsájára is terméke- 
nyitőleg hatott. Gyorsan követték egymást a 
„ Meditations poetiques du pel ér inog e ő! Barold“ , 
(„Költői elmélkedések Harold zarándoklásáról,“ ) 
és „ Harmonies politiques et religieuses“ („Politikai 
és vallásos zengeményck“ ) költeményfüzérek.

E kötettel megszűnik lyricusi munkássága, s 
mindinkább hajolni látjuk a politika felé. Midőn 
az akadémia 1830. tavaszán tagjává választá, be
széde egészen politikai jellegű volt, s inkább a 
kor és sajtó védelmét tárgyazá. X. Károly elüze- 
tésével kedvenc s rég táplált reménye hiúsult 
meg. Ez időtájon készült a költészet ős hazájába, 
Görögországba menni, mint francia követ. Az új 
kormány szintén megkínálta ez állomással, de ő 
nem fogadá el s kilépett az államszolgálatból. 
Hogy hazájának legalább más téren szolgálhas
son, kamarai képviselő akart lenni, de két Ízben 
megbukott s a választók bizalmát egy megyében 
sem nyerheté meg. Terveit ekkép látván megsem
misülni, keserű hangon irt ódában Vett búcsút 
hazájától s a szent földre indult zarándokolni. Sa
ját hajót bérelt, melyet, könyvekkel, zenemüvek
kel s 4 ágyúval látott el. Meglátogatta Görög-, 
Törökországot, Syriát, Judaeát s élményeit egy 
könyvben irta le, mely sajátságos vcgyülete a 
fenségesnek, torznak, megkapónak és szellemte
lennek.

Hazatérvén keleti utazásából, egészen a politika 
hullámai közé vetette magát. Mint szülővárosának 
képviselője, határozattan a pártok egyikéhez som 
állott, s egész viselete azt mutatta, hogy Francia- 
ország összes politikai irányával elégülotlon. Leg
inkább a nyilt kérdésekkel foglalkozott s legfőbb 
föladatának ismeré a társadalom elnyomott osztá
lyait a szabadság és erkölcsiség nevében az ural
kodó materialismus ellen védelmezni. 1843 őszén 
kidolgozá a conservativ demokraták programm- 
j át, s bár a többség szavazatát soha sem nyerheté 
meg, mindenkor egész lelkesedéssel jelent meg a 
szónoki széken, valahányszor oly kérdés jött vita
tás alá, mely az emberiség elöhaladását, mivelödé- 
sét célozá.

Népszerűségének emelésére nagy hatással voltak 
a választók előtt tartott beszédei, do főleg „ffiv- 
toire des Girondins“ (A girondiak története) cimü 
müve, melyet Jánosi Ferenc fordításában bir iro
dalmunk. E mii megjelenése valóságos esemény 
Franciaország évkönyveiben. Magas szellem lengi 
át, mogdicsőiti a forradalom eszméjét, de megbé- 
lyegzi a kivitelt anélkü1, hogy rémképeket állí

tana fel. Nem aranyozza meg a nyaktilót, mint el
lenségei beszélik, de a legsötétebb jellemekben is 
nemesebb rugókat keres. A „Histoiro des Giron
dins“ egy lépés volt a köztársaság lehetővé téte
léhez s a franciák abból tanulák meg, hogy nem 
szükségképen terrorista az, ki «a köztársaság hatá
rozott és föltétien hívei közé sorozza magát. Poli
tikai programmját, mely későbbi kormányra ju 
tásának elveit tartalmazá, 1847 őszén adta ki, s 
a februári forradalmat megelőző kamarai ülésszak
ban súlyos csapásokkal illette Guizot politikáját. 
Ue később nem volt azok között, kik a Guizol- 
minisztorium vád alá helyezését kívánták s a feb
ruár 24-ki elhatározó kamarai ülésben neki kö
szönhető, hogy a köztársaság kikiáltása vér nél
kül történt.

A követi kamara feloszlásától a nemzetgyűlés 
megnyitásáig ritka erélyt, buzgalmat fejtett ki, s 
az ö érdeme, hogy Franciaországot a legválságo
sabb körülmények között megmenté az anarchiá
tól. Feláldozó buzgalma az ország bizalmában 
nyert legméltóbb jutalmat, midőn 3.GOO.OOO sza- 
vazatképos polgár választá képviselővé a nemzet
gyűlésbe.

Lamartine politikai szereplése e ponttól kezdve 
nagyobb mérvet öltött; mint az ideiglenes kor
mány elnöke, széles körre terjesztő tevékenysé
gét és szónoklatai telve voltak tűzzel, lelkesedés
sel. Elnöksége idejére esik ami szabadságharcunk 
is s egy magyar küldöttségnek általa elfogadása, 
melyhez intézett szavai azonban hangzatosabbak 
voltak, mintsem azon orély, moly et a magyar ügy 
támogatásában tanúsított.

E zajos szereplést, csöndes elvonúltság váltá 
fel a harmadik császárság korszaka alatt. A po
litikai küzdelem színteréről egészen visszavonúlt, 
s lelke elvesztő előbbi rugékonyságát. Határt nem 
ismerő bőkezűsége roppant vagyonát annyira föl
emésztő, hogy a költő élte utolsó éveiben nem 
egyszer honfiai segélyéhez volt kénytelen folya
modni s rohamos gyorsasággal kellé dolgoznia, 
hogy napi szükségleteit fedezhesse. A terhes mun
ka, párosúlva reményeinek ogyenkinti megsem
misülésével, csakhamar végkép aláásta egészségét 
s mutatkozni kezdőnek az életuntság nyomai, 
mely később szellemének időnkénti elboruhísával 
végződött.

A francia nép évek óta nem kapott semmi je 
lentékeny müvet nagy költőjétől, de az „ Elméiké- 
désfíkw, „ ToussaintI Louvcrtvre\u a főleg
ragyogó tollal irt történeti müvei, örök életet biz 
tositanak számára úgy az irodalom-történet lap 
jain, mint a nép kegyeletében. „ / / — A\t(
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Donna Solanes, ogy özvegy nő, ez előtt mintegy 
harminc évvel a kávé-államokban Buena Vistán, 
Cuba szigetén a Partida Camarioca dús ültetvé
nyének volt tulajdonosa.

Ez időben Donna Solanesnek négy gyermek
ből álló családja volt, melynek két legidősbje fiú 
vala, kiket a tudomány elemeiben maga oktatott 
otthon; hanem egyszer elérték a gyermekek azon 
kort, melyben tapasztalt tanítónak kezelésére kel
lett bizatniok. Solanes asszony tehát elhatározta, 
hogy Havannába viszi őket, hol barátainál ugyan
azon tanitóktól a városban fognak nyerni okta
tást, kiktől ezek gyermekei. Ennek következtében 
tehát egy droger — amint a kis parti csolnakokat 
nevezték, — ültetvényének termékeivel meg lön 
rakva s Solanes asszony egyedül, egy szolgáló 
és két gyermekétől kisértetve, kelt útra a hajófe
délzeten, s másnap reggel lanyha keleti szél mel
lett elhagyá a kikötőt Л kikötőtől mintegy két 
inértföldnyire eső pontra értek, keletnek, midőn 
szélcsend által feltartóztatva, késő éjig tétlenül 
kellett államok a szabad tengeren.

Ejfél tájban egyszerre egy hajóslegény kiáltása 
ébresztette ökot föl álm ukból:

— Valgamo Diós! о qui vienon les pirates! —
Nagy isten, itt jönnek a kalózok !

E pillanatban mozgás volt érezhető, mintha a 
drogerbo ütközött volna valami. Mielőtt Solanes 
asszony fekhelyéről a fedélzetre mehetett volna, 
vadul lármázó néptömeg tölté azt meg, folkapasz- 
kodva az oldalakon. Az utazók olsö pillanatban 
a kifeszitett vitorla alatt levő csoportot nem vot- 
ték észro, midőn azonban egy kalóz a hajószoba 
felé sietett, a szorecson nőnek, ki félelem miatt ar
cát köpenyébe burkolta, lábára hágott. A nő felsi- 
koltott, midőn a rabló átkozódások közt letépte 
róla köpenyét s az előtte álló tárgyakat kutatni 
kezdé. Donna Solanes félelemtől remegő gyerme
kesnek biztosításáról gondoskodik s elvezeti ökot 
a fedélzet egyik szögletébe.

— Mira, m in  camarades! Lássátok, lássátok 
b t jtársak ! — sóhajtásnak fel a legények.

— Itt nők vannak !
A tengerbe velük! kiáltott ogy durva 

hang, —- halott nők és halott férfiak nem tudnak 
többé beszélni.

—  Nem, nőm ! — szálának mások ; — kegyel
mezzetek a nőknek; hanem a kis megzatokkal 
jó  lesz a cethalakat táplálni.

—  Mondom nektek bajtársak, —* szóla ismét

az első hang, — ez a nő innen való a partokról, ha 
megkegyelmezünk neki, addig fog könyörögni a 
vezérnél, mig megkegyelmez neki, s a vén zsivány 
fecsegései re hallgatva,éjjeli munkánkat háromszo
rosan is megfizetteti velünk. A mint mondom, dob
juk ez egész sereget tengerbe.

— S én mondom nem ! szóla ismét egy uj hang 
a hajógerinc mellől felmerülve s az előbb szóló 
gyilkos szándékú szavaiba esve. —  Szégyen rá
to k ! — folyíatá a férfi, mialatt a csoporthoz ro
hant. — Nem elég az nektek, hogy e nők vagyonát 
elraboljátok, még e tetthez gyilkosságot is akar
tok fűzni? Vissza! én mondom; — s ogy magas, 
fiatal spanyol, ki parancsoló megjelenéséből ítélve, 
a tengeri rablók feje lehetett, utat tört magának a 
tömegen át s a nőkhöz fordult:

— Sennora, tegyen le minden gondot és bút.
Sem kegyednek, sem gyermekeinek semmi bán- 
talmuk nem lesz. Nekem hatalmam van kegyete
ket megvédeni. •

Erre ismét a tömeghez fordult, övéből egy 
pisztolyt vont elő és kiáltott: —  Rajta fiúk, do
logra! Még napfelkelte előtt a kikötőben kell len
nünk ; az első, ki e nőt logkovésbbé is merészli 
megijeszteni vagy rosszul bánik vele, életével la
kok Rajta, dolgotokra!

A fiatal ember a fedélzeten maradt, hogy ha 
szükséges lenne, az utasoknak segélyükre lehes
sen, mig a többi kalózok dörmögés és szitkok k ö
zött üritgotték a hajó tartalmát, a szobákat át- 
dulták s minden ingóságot hajójukra vittek.

A rablás végre be lön fejezve, s midőn a szél 
a vizet barázdálni s a vitorlákat dagasztani kez
dé, a kalózok, a megret'ént szerecsen nőt is ma
gukkal vivo, a part felé közeledtek, s barátaink 
nyugodtan folytathatók útjukat Havanna felé, 
melynek kikötőjét minden további kaland nélkül 
más nap délben el is élték. A rablók a szállít
mánynak nemcsak minden értékes cikkét elvitték, 
hanem Solanes asszonyt egész málhájától is meg- 
fosztottákpnelyben egy drágaköveket s ékszereket 
tartalmazó szekré у s kis összeg pénz is volt. 
Megérkeztekor minden pénzétől megfosztva látta 
magát s ki som szállhatott, mig helyzetét bará
tainak tudtál nem adta.

Pár hónappal e leirt események után, midőn 
Solanes as izony két Hányával a Camarioca nö
vényültetvényeken sétálgatott, a nagy ajtóban 
egy földiéi öltözetét viselő lovag ugratott elé, ki 
gyönyörű spanyol ménen ült s egy más lovat is
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vezetett, melyen egy néger nő foglalt helyet. Az 
idegen méltósággal ugrott le a nyeregből, kinyitá 
az ajtót s mindkét lovat bevezeté. Donna Solanes 
megismerte rég elvesztett szolgálóját, ki szeren
csétlen utazásában társa volt. Hanem figyelmét 
a lovagra kellett forditani, mert ez felé közele
dett, udvariasan „felices tardes“ — szerencsés jó 
estét — kívánt s köpenye alól egy szekrényt vont 
elő, melyben Solanes asszony a drogerről a kaló
zok által elrablóit drágakő-tartalmú szekrényére 
ismert ; hanem még magasabb fokra hágott 
bámulata, midőn annak átadójában a rablók ve
zérére ismert, kinek ezen rablás alkalmával saját 
és gyermekei életének megmentését köszönte.

— Sennora, — mondá ez, magát alázatos udva
riassággal meghajtva, mivel észrevette, hogy fel 
van ismerve, — van szerencsém kegyednek ék
köveit és pénzét ezennel visszaszolgáltatni. Saj
nálom, hogy azt hamarább nem tehettem, de re
ményiem, hogy e késedelem miatt nem kevésbbé 
veszi szívesen. Köszönet engem nem illet sennora 
— folytatá. — En csak az igazság egy tényét gya
korlom, midőn kegyednek visszaadom azt, ami 
a kegyedé. Bár én egy rablóbanda főnöke va
gyok , hanem mindenkor becsületbeli dolognak 
tekintém, mig csak hatalmamban állott, hogy a 
nők soha se bántalmaztassanak és ezt nem is tűr
tem soha. Mihelyt tehát szolgálójától megtudtam, 
hogy a.droger és tartalma kegyedé volt, elhatá
roztam, annak legalább értékét visszatéríteni. 
Sennora, — folytatá, — e szekrényben ékszerei 
mellett egy váltót is fog találni A — К — és 
társaik üzletére, elrabolt cukor és kávéja értéké
nek visszatéritése fejében. Adios Sennora!

S a nélkül, hogy köszönetre várt volna, vagy a 
lovat, melyen a szerecsen nő ült, ismét elvitte vol
na, nyeregbe veté magát s kezével a nőnek csó
kot dobva, megsarkantyuzta lovát, végigugratott 
a fasoron s a Mantazas felé vezető utón eltűnt a 
szem elől. Midőn Solanes asszony haza érkezett, 
megvizsgálván a szekrényt, nem csak az éksze
reket és csekély pénzösszegét találta benne, 
hanem a váltót is, melyről a rabló beszélt. A dro
géi’ tartalma nagy áron volt eladva, s ő nagyobb 
előnyökben részesült, mintha rendszeres utón ad
ta volna el, mivel még a szokásos illetékekből 
sem volt levonva semmi. Szóval Solanes asszony 
ez ajándékkal nagyon meg volt elégedve. Nehány 
hét múlt el e nevezetes esemény után, midőn egy 
délután Solanes asszony családja együtt ülvén, 
figyelmük az éjszaknak fekvő veranda felé for
dult, mely részről a kikötő irányában egy ágyú 
tompa hangját lehető hallani.

Egy hadi hajótól, melynek vitorláján az Egye
sült-államok zászlója lengett, üldözött kis hajó a 
part közelében megállott. Midőn azonban észre
vette, hogy az amerikai hajó sebesen tart felé, a 
sziklaormok mellett a szigetek között tovább ha
ladt. A hadihajó üldözését addig folytatta tovább, 
mig a veszedelmes partokat megközelíthet é, 
ezután pedig a vitorlákat levonták, horgonyt 
vetettek s csolnakot küldtek a kalózok üldözésé
re.. Ez utóbbiak, kik tökéletesen látszottak ismer
ni a tenger veszélyeit, egészen a parthoz vitorláz
tak, hajójukat partra vonták s megkisérlék szá
razon menekülni. Az amerikaiak azonban, kik 
igen ügyes hajósoknak bizonyiták magukat, rög
tön közre fogták a szökni akarókat. Kétségbe
esett küzdelem kezdődött; az üldöző csolna- 
kok valóban záporként öntötték fegyverük
ből a gyilkos golyókat, s a rablók ezt vad 
kétségbeeséssel viszonozták. E közben a szomszéd 
ültetvények birtokosai is figyelmesek lettek e 
lövöldözésre s lovaikra ülve a küzdtérre siettek. 
A part mihamar el volt lepve. Kezdetben csak 
nézők valának, később azon föllelkesítve a hadi
hajó bátor embereinek vitézsége által, részt vet
tek a harcban s nagy segítségükre voltak a rab
lók ellen, mindannyian jól lévén felfegyverkezve. 
Az amerikaiak vitézül, a rablók kétségbeesetten 
harcoltak. Midőn lehetetlennek találták hajóju
kat megvédeni, a tengerbe ugrottak, s úszva kí
sértették meg a szárazra jutni, hanem az ameri
kai legénység üldözé őket s kardjaikat fogaik 
közé szorítva, utánuk ugrottak s pirosra festették 
a tengert vérükkel. Valóságos mészárlás fejlődött 
ki. Azon keveseket, kiknek sikerült a szárazra 
szökni, a parton állók fegyverei és kardcsapásai fo
gadták, úgy bogy azon csekély számuak közül, kik 
a matrózok kezét kikerülték, csak nehányan me
nekültek a parti fák alá. A kalózok hajója lán
goknak idatott martalékul, s midőn az éj homá
lyával beboritá a jelenetet, nőm volt egyéb az 
egészből, mint az elégett maradványok, melyek 
csendesen úsztak a part felé és nehány sebesült 
s haldokló kalóz, kik a sziklák és bokrok közé 
rejtőztek. Későn, midőn Solanes asszony családja 
már nyugalomra készült, egyszerre egy idegen 
belépése által háborittattak meg, kinek rongyos, 
vérfoltos megjelenése valóban nyugtalanító, mond
hatni ijesztő volt. Öltönyének jobb karja és mel
le vérrel volt tele, mely cseppegvo hullott a földre. 
Jobb keze kebelébe volt téve, mig másik kezével 
sebesült karjának könyökét támasztotta alá. Hal
vány, beesett arca mély fájdalomra mutatott. Kö
zeledett a helyhez, hol a háziasszony állt, ki még
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nőm jött. magához azon meglepetésből, melyet az 
idegen megjelenése okozott, s mialatt a mellette 
álló székre hanyatlott, egész kimerültön monda:

— Sennora, boesássa meg merészségemet, én el
jöttem kegyednek védőiméért könyörögni.

— Kicsoda ön V kérdé Solanos asszony, 
mert hangjában volt valami, mit már ő valaha 
hallott. — Védelem és szállásról biztosítom önt, 
hanem minden szentek nevére kérem, mondja 
meg, kicsoda ön ?

— Nem egészen idegen, asszonyom. Mi már ta

rnet a fegyver ellen, mely a szökevényeket üldöz 
ni fogja; hanemha erőt nyerek, — mert igen sok 
vért vesztettem, inig e helyiséget elértem,— nem 
fogok kegyednek sokáig alkalmatlankodni.

Л sebesült kalóz a leggondosabb ápolásban ré
szesült s pár na}) múlva elég erősnek mondá ma
gát, hogy védangyalának házát elhagyhassa. 
Donna Solanes rábeszélte, hogy maradjon mind
addig házában, mig teljesen fel nem gyógyul. Mi
vel azonban sokáig nem akart jóltevőjének al
kalmatlankodni, pár nap múlva a gyarmat leg-

lálkoztunk, egyszeregy kis hajónak fedélzetén és 
későbben nőm meszszo о helytől.

— A li! lehotségos volna az, hogy én életem 
mogmentőjét s tulajdonom nemes visszahozóját

jobb lován az éj védő szárnyai alatt Matanzasba 
ment. Következő reggel egy szolga a lovat, me
lyen a kalóz elment, széttépett; kantárral lábai 
között, a kapu előtt találta. Л nyereg vércsoppck- 
kel volt borítva, mintha lovagja erőszakos halál
lal múlt volna ki.

Pár nap múlva egy tudósitvány jött, moly sze
rint az őrök, a szökevény kalózok üldözésében 
és kutatásában, azoknak egyik vezérére bukkan
tak, midőn ez épen Matanzas külvárosába érkezett, 
s hogy heves ellenállás után a vezért megölték.
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Л kalóz lova, egy nemes állat — mondák - el 
szökött. E tudósítást egy másik is követte nyom
ban es pedig, hogy e kalózfőnök és Don V. N.

Matanzas öreg kormányzójának egyetlen fia, egy 
s ugyanazon személy.

- / •

„ Huszár-bvavú r.“
(Korrajz, hasoncimií mülapuokhoz.)

Múlt évi mülapunk magyarázatául igen érde
kes leírást kaptunk Schultzer István vén Miklós- 
lmszártól, ki a hires huszár-bravúrnak nem csak 
szemtanúja volt, hanem annak hősét is nagyon 
jól ismerte.

A Miklós orosz cárról nevezett huszárezredben 
szolgált ez és Dávid Jánosnak hivták. Mikor a hi
res bravúrt végre liajtá, már második kapitulá- 
tiós katona volt, de még mindig nyalka huszár, 
nagy vastag bajuszszal, mellén egy bagolylyal, 
s egy kis arany érdemkoroszettel, melyet az orosz 
cártól kapott, minthogy az ezred Inhabern min
den évben osztogattatok ki 4 - 5  érdemrangot 
a tisztek közt, 2—3 keresztet pedig a közlegé
nyek közt. A bagoly pedig semmi más nem volt, 
mint egy tojásformáju rézdarab, e fölirattal: „Ve- 
teranis.“ Ilyet kapott minden újra beállt huszár. 
Dávid Jáno3, leszámítva, hogy nagyon szerété a 
papramorgót, a Dgderekabb huszárok egyike volt, 
kit társai is nagyon szerettek. О maga a papra- 
morgónál (mit ő „gugyinak“ szokott nevezni) is 
jobban szerette a „Bársonyt,“ mely igazi huszár-ló 
volt az első klassisból; egészen fekete, homlo
kán egy kis csillag, s bal hátúlsó lába csuklóján 
felül kesely.

1845. május 1-jére ment a Mildós-ezred Bécsbe, 
fölváltani az ublánusokat. Már akkor is rendesen 
voltak hadigyakorlatok a Lerchon-Felden és 
Schmelzen, s ezeket mindig sokan nézték, kivált 
ha huszárok exorciroztak.

A bravúr 1846. sept. 26-ikán történt. Oly neve
zetes esemény volt az, milyenről most alig lehet 
fogalma valakinek és bizonyára nagyon sokan 
emlékeznek még a napra. Ekkor is igen sokan 
voltak jelen, s midőn a gyakorlatoknak már vége 
volt, a kommandirozó generális (Albrecht főher
ceg) még egy atakot vezényelt. A huszárságtól 
jó  távolban állt egy lerehenfeldi paraszt asszony 
4—5 éves fiával. A huszárok előbb trabban, az
tán galopban vágtattak előre. A roham épen az 
asszony felé történt, ki kezdetben elég biztosnak 
hitte a távolt, do később ijedve látta a huszárok 
közeledését. Azonban csak akkor gondolt a me
nekülésre, midőn az egész frontban rohanó lovas
ság elől már alig futhatott el. Ő ijedtében elfutott,

de ott hagyta fiacskáját, ki mozdulatlanul, kime
resztett szemekkel állt a front előtt.

A roham teljes sebességgel történt, a lovakat 
lohetetlen volt már visszatartani. Mindenki rémül
ve tekintett agyermokro, ki épori Dávid irányá
ban állt mozdulatlanul.

A vén huszár, a legválságosabb pillanatban, mi
dőn a lovasság már alig volt néhány lépésre a gyer
mektől, jobb kezéből a kantáros kézbe veszi kard 
ját, a lovat kétszeres lábszár és sarkantyú közé 
kapja, s kiugrat a frontból mintegy három 
lóhosszányira. A többi azután egy pillanat müve 
volt. A gyermek épen jobb oldalára esett; föl - 
ragadta tehát galléránál fogva, combjára emelte 
visszacurukkoltatta lovát, aztán szépen földre tette 
a gyermeket.

Száraz és poros idő volt, s nagyon kevesen lát
hatták: mi történt. Csak azt látták, mikor a gyer
mek a front mögött volt mára földön és sírva fu
tásnak eredt.

Anyja jajveszékolve tördelte kezeit, mi közben 
a gyermek mogismorto anyját hangjáról és hozzá 
szaladt. Képzelni lehet a szegény asszony örömét, 
ki a gyermektől azonnal száz még száz kérdéssel 
tudakolta, mily csoda menté meg. A győrinek nőni 
tudott egyebet, minthogy egy katona folragadta, 
aztán letette.

Midőn gr. Deim óbester lakására ért, a szegény 
asszony már ott várakozott, s kozébon tartott öt 
pengő forintot, kérvén az óbestert, hogy adja 
azt gyermeke mogmontöjénok. Hanem az óbester 
semmit som tudott az egész eset felöl, melynek 
hire csak ezután terjedt ol Bécsbon. Maga Alb
recht főherceg is csak beszéd után hallotta a lo
vaglás! bravúrt, s ő volt, ki íölszólitá az óbestert, 
hogy tudja meg, ki liajtá azt végre, és mutassa be 
neki. Az oskadrons-kommondánsok tehát másnap 
utasítva voltak, hogy a kérdéses huszárt tudakol
ják meg.

Erre megijedt Dávid. Furdalta a lel ki ismeret, 
hogy katona-regulát tört, felbontotta a glédát és 
most nem viszi el szárazon. Szidta a sváb gye
reket, a ki veszedelembe vitte ; s a jelenet szem
tanúit, mellette lovagló huszár társait gugyival 
traktálta, csakhogy egy kukkot so szóljanak.
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Ez a történőt bőin jutott a bécsi lapokba is, s 
minthogy két hét múlt ol, a nélkül, hogy a hu
szár kiléte kiderült volna, az érdekeltség csak 
fokozódott. Albrecht fohercog szigorún követelte a 
huszár előállítását, és Dávid látta, hogy mindenütt 
korosik. Egy kora röggel tehát, még a kirukkolás 
előtt jól bele tokintott a gugyis iivegbo, s igy rá
szánva magát mindenre, elmondta Gáspár kapi
tánynak a dolgot. Л kapitány is megtette azon

nal a följelentést, kinek meghagyatott, hogy más
nap déli 12 órakor blank-parádéban jelenjék meg 
Dáviddal együtt.

A vén huszár másnap délig elbúsultan mindig 
csak puceolt. Kardja, lagérozott csizmaszára, sar
kantyúja csak úgy ragyogtak. Lovára pedig két
szeres gondot forditott.

(Vége к öv.)
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A Lencoryx-antilóp.
Nem rég nehány érdekes állattal: a kígyóölő 

sassal, az ausztráliai kazuárral és oz amerikai 
zsabiruval ismertettük meg az olvasót. Ma ismét 
egy érdekes állatpéldányt, a Loucoryx-antilópot 
mutatjuk be.

Az antilop közép helyet foglal cl a kecske meg 
a szarvas közt. Az egész család jellemző sajátsá
gai, begy szarvuk üres, természetüknél fogva 
íelékcnyek s társaságban, nagy nyájakban szeret
nek élni. Szőrözetük hasukon rendesen fehér, há
tukon pedig hamvas fakó. A gazellánál о két 
szint barna vagy fekete esik választja o! egymás
tól. A gazellát Ázsiában párduccal vadászszák, 
Afrikában pedig sólymok és agarakkal.

Minthogy Ázsia és Afrika nagy fonevadjai el
len az antilopoknak nincs semmiféle védelmi 
fegyverük, ezért tartózkodási helyüket vagy '

magaslatokon vagy a végnélküli pusztaságokon 
választják, honnan rendkívüli éles látásuk segé
lyével igen nagy távolságban is észrevehotik el
lenségüket. Kiállított s mindig nyiltszomü őreik 
egyike ilyenkor azonnal jelt ád, mire az egész 
falka — mondhatni — nőm tovaszágult, hanem 
elrepül, oly gyorsan viszi menekvést kereső lába.

Az antilopok testalkatra nézve igen kecsesek, 
könnyedok és finomak, különösen a gazelláknak 
apróbb fajai, kivéve tán az egyetlen Bubáit és a 
nehézkesebb törzsű Kanna-antilópot, melynek 
rajzát tavalyi 50-dik számunkban adtuk.

A Leucoryx-antilóp — melynek rajzát mai szá
munkban veszik olvasóink,— testalkata kccsossé- 
géro nézve szintén nem versenyezhet fajrokonai 
kisebbjeivel. Ez állat credoti hazája a Colebos- 
szigetok.
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melyiket valamely természeti csapás , például 
aszály éri, akkor e vad falkái áldottabb vidék 
legelőit keresik föl s akkor a szegény vad indus 
törzsek meg vannak fosztva majdnem egyedüli 
élelmi forrásuktól, a bölény vadászattól. Nem 
csoda tehát, ha a bölény és bölény-vadászat e vad 
néptörzsek vallási kultuszában főszerepet ját
szik, mert ehhez van kötve az ő létezésük is.

Úgynevezett bölényünnepeik minden évben 
több napig tartanak, s ekkor gyakorolt jelképes 
előadásaik, táncaik, áldozataik hü tükrei anyagi 
és szellemi életüknek.

hosszú bunkós botot tartva, molylyel az indus te
lep asszonyai és gyermekei nagy rémületére jobb 
ra-balra osztja az Ínséges évet jelképező csapá
sait, mig végre tökéletesen kifáradva, a tánchely 
közelében leguggol, mire a nők és gyermekek 
megszabadulva félelmüktől, csoportonkint gyü
lekezőnek köréje.

Ekkor egy vén asszony alattomos lépesekkel 
kerül a rósz szellem háta mögé, s két kezével en
nek arcára valami sárgás ganajfélét csap, melynek 
leve szemeit elborítván, a szegény ördög darab 
időre látását veszti, mire elérohan a többi asszony

A Leucoryx antilóp. (Szövcgo íi 26;{. oldalon.)

A bölényünnep az indus nomád-telep wigwán 
(kunyhó) csoportjai közt az úgynevezett bölény
táncokkal kezdődik, melyben fantasztikus öltö
zetekben, állatjelmezekben s álarcosán vesznek 
részt. Ez több napig tart s a nagy szellem tiszte
letére történik, hogy áldja meg a törzset bölény
fal kákkal és szerencsés vadászattal.

Az ünnep harmadnapján azonban megjelenik a 
táncosok csoportjai közt az egészen feketére fes
tett s fehéren petty ügetett, hosszú, torzomborz bi
valyfarkkal eléktolenitett rósz szellem, kezében

meg leány is, és egyik szűz kikapván kezéből a 
botot, azt darabokra töri s a meggyőzödhöz vág
ja. Ezzel vége a rósz szellem uralnia- és hatal
mának.

A győztes amazonok most diadalmenetben jár
ják be a falut s négy matróna a templomul szol
gáló wigvvan elé vozoti a rósz szellem hatalmát 
megtört hősnőt s ott a gúny hó tetejére emeli őt. 
Kzon rögtönzött szószékről aztán az indus szűz 
nehány percig tartó beszédet intéz a tömeghez. 
„Most úgymond —  övé a teremtő erő s neki




