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behívatni . Az ülésszak alig fog három hétnél 
tovább tartani , miután — mint remélik — a ki
egyezés nem idézend elő hosszabb vitát. Horvát 
bánul Mazuranicsot emlegetik, ki mellett Zsivko-
vics lenne mint osztályfőnök. 

** (A magyar református konvent) b. Vay 
Miklós elnöklete alat t az egész héten folytatta 
tanácskozásait. Választottak három bizottságot, 
melyeknek egyike a konvent szervezésével, másika 
a domesztikák kérdésével, harmadika pedig a tan
ügygyei foglalkozik. A konvent tárgyalásairól 
társlapunkban, a „ P . U' :-ban fogjuk folytatni a 
ju l . 2-ki számban már megkezdett részletes tudó
sításainkat. 

** (A pesti népszínházra,) melyet Pes tváros 
nevezetes adományozása nagyjából biztositott, 
hogy ;i czélnak valóban megfelelő legyen, kell 
még 120,( i00 frt, mely összeget adakozásokból, s 
kivált a télen e czélra rendezendő tánczvigalmak, 
előadások jövedelméből összegyüjthetni remélnek. 

** {A nő-emanczipácsió érdekében) Majoros kép
viselő által a héten összehivott értekezletben igen 
kevesen vettek részt, s azt határzák el, hogy a 
nőügy érdekében fölhívást adnak ki. A nőeman-
czipáczió berátainak az „El lenőr" azt a jó tanácsot 
adja, hogy válaszszanak más vezért, mert Majoros 
képviselő ur után „bizony nem sok embernek 
lehet ízlése haladni ." 

** (Auguszta német császárné) öt napi Bécs
ben való tartózko.lása után júl ius l- jén hagyta el 
az osztrák fővárost. A politikai és szivélyességi 
okok, vendégszeretet s tb. vetélkedtek egymással, 
hogy a hatalmas német császár nejének Bécsben 
való tartózkodása minél kellemesbbé tétessék. A 
császárné, ki ezúttal beteg férj ehelyett jöt t Bécsbe, 
a legelőzékenyebb fogadtatásban részesült. Mikor 
elutazott, a búcsúzásnál a király egy levelet adott 
át neki, megkérve, hogy adja át Vilmos császár
nak, mit Auguszta meg is igcrt. Gr . Andrássy 
vasárnapi estélyéről, melyen a német császárné is 
jelen volt, azt írják, hogy csak a bécsi kongresszus 
idejében lehetett ily fényes miniszteri estély, minő 
ez volt. Ped ig az idő ellene esküdött , mert d. u. 
négy és öt óra közt oly zápor, valódi vizomlás 
volt, mely az iparpalotában is nagy károkat tet t . 
Gr. Andrássy azonban újra rendezteté a kertet, 
mely este valóságos tündérl igetnek látszott. 

** {Olga württembergi királyné,) Vjera Kon-
stantinowna nagyherczegnő társaságában ju l . 2-án 
érkezett Bécsbe s majd oly fényes fogadtatásban 
részesül, mint a német császárné. 

** {Egy léggömb utazása.)Ama. léggömb, ma-
lyet a június 28-diki vihar a bécsi közkiállitás 
teréről elragadott, Magyar-Óvárt hul lot t le. A 
Bécsből érkezett táviratra a szolgabíró következő
leg válaszolt: „ A gömböt itt elfogták, összeszab
d a l t á k ^ vizsgálat megindit tatot t ." Az ottaninémet 
parasztok pajkosságból vagy butaságból át lyu
kasztották a gömböt, melynek ára 50,000 frank. 

** {A magyar czigányok Londonban) nagy tet
szést aratnak mindenfelé. Berkes bandája e hó 5-én 
a Flor.il-Hallban, az olasz opera hangversenyében 
fog já tszani : egy csárdást, a Rákóczi-indulót és 
egy Strauss-fde keringőt. A hangversenyben Pa t t i , 
Xilsson és Faure is közreműködnek. 

** {Életmentés.) Beöthy Ákos képviselő ked
den aD;mából megmentett egy a vízben fuldoklott 
öreg emburt, s midőn a partra kihozta, nemes t e t 
té t megéljenzé az összegyűlt tömeg. 

De ezen intézet szakértőinek sc.iu s ike 'ü l t S jjk. 
vics intőjeleit oly t isztáraTnegérteni és ua J 
gyarázni, hogy ezek egy hitelesített vallomásnak 
alapul szolgálhattak volna. Erre a pesti kir. tör
vényszék a magyar királyi egyetemet kérte föl 
véleményadásra, hogy nyilatkozzék az iránt, meny
nyire számitható be a t e t t ily k irülraények közt. 
Az egyetem azonban azt vála-zolta, hogy csak 
felebbezési fórum lévén, közvetlen adatok felett 
véleményt nem adhat. Az ügy tehát ismét az igaz-
ságügyminiszterium elé került, de az már nem 
lát ta szükségesnek ujabbi intézkedést elrendelni. 
A törvényszék erre azt határozta el, hogy az egye
temet egy szaktanár kiküldéseért fogj* megkérni, 
ki a törvényszéki orvossal együt t a vádlott elme
állapotát vegye vizsgálat alá. 

** (Öngyilkosság.) Várady Gábor pesti ügyvéd 
j ul. 3-ára virradóra zsineggel vetett véget életének; 
már egy hét óta feltűnően buskomoly volt, de 
midőn neje pár nappal ezelőtt Bécsbe utazott, a 
legnyájasabban búcsúzott el tőle, úgyhogy remény 
volt hozzá, miszerint komoly hangulata lassan
ként fölvidul; e remény azonban, miként a követ
kezmény mutatja, nem valósult. 

t {Egy gyászjelentés,) mely elkésve érkezett 
hozzánk, Debreczenből egy ri tka derék nőnek, a 
régi matrónák egy példányának elhunytát jelenti . 
Néhai Baranyai László volt egyházi tisztviselő
nek női erényekben gazdag özvegyét, szül. Zenno-
vics Júlia asszonyt — 7 havi betegeskedése után — 
vigasztalhatlan ieánya Eugénia, özv. Feke te Gá-
borné ápoló karjaiból jun . 9-kén, élte 72-ik évé
ben ragadta ki a halál. Temetése Debreczen város 
közönségének közrészvéte mellett jun . 11-kén ment 
végbe. 

f (Báró Siaguna,) a görögkeleti románok 
érsekének temetése, jul . 2-án nagy gyászpompával 
ment végbe Nagy-Szebenben. A polgári, egyházi 
és katonai hatóságok, a város és vidék lakos
sága igen nagy számmal jelent meg. Brassóból 
külön vonaton jö t t nagyszámú közönség, azon
felül Pestről , Aradról, Karansebesről is sokan 
jö t tek az elhunytnak megadni a végső tiszteletet. 
(Az elhunyt érsek életrajzát s arczképét a „ V . U . " 
1865. évi 41-ik számában közöltük.) 

f (Halálozások.) Bcrnáth Kálmán, 1848-iki 
honvéd-mérnökkari kapitány, Bernáth Zsigmond 
fia, június hó végén hunyt el alig 45 éves korában. 
— Meghal tak továbbá: Púkor ni Antal kincstári 
erdőmester, Lacsni Antal volt honvédszázados és 
Lbrincz József 1849-iki honvéd-huszárkapitány 
U n s v á r t t . 

SAKKJÁTÉK. 
709-ik sz. f. M a k o v s z k y K.-tóI 

(Prágában.) 
Sötét. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jun. 27. Először: .fiiboyer fia." Szinmü 5 

felv. I r ta Augier E.; ford. Csáthy. 
Szombatf jun. 28. „Hamlet.1" Opera 5 felv. Zenéjét 

szerzetté Thomas A. (Hauek k. a. utolsó felléptéül.) 
Vasárnap, jun. 29. „Liliomfi.1' Vígjáték 3 felv. I r ta 

Szigligeti. 
Hétfő,jun. 30. Először: „Az élet álom." Színmű 3 

felv. Ir ta Calderon; ford. Györy V. 
Július l-jétől aug. 1-jéig a színház zárva lesz. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— K. T. K. Az intézkedés részünkről megtörtént. A 

i kilátásba helyezett további — kisebb és nagyobb — köz-
! leinényeket elvárjuk. Természetesen csak örömmel fogad-
| hatjuk, ha lapunk régi barátai ismét fölveszik egy ideig 

(Siketnéma gyilkossági vád alatt.) Fehér - ! pihentetett tollúkat 
templomban egy Stojkovics nevű 20 éves fiatal '. Kolbása. A. A tudósítás gazdasági részét átadtuk 
embert , ki életkorának második éve óta siketnéma, , ',lr F a r k a > , M l h ^ u ™ k , m i n t a vMagyar Gazda" szer-

• i, . ., , „ , t l , , . , , . i kesztojenek. 
gyilkosság gyanújával terheltek, es miután a bi- ; Rimaszombat, L. I. sokkal terjedelmesebb, mint-
zonyitékok nemi alapossággal birtak, StOJkoviCSOt j sem lapunk keretébe illenék; a kéziratot még a múlt h>-
letartóztat ták. A vizsgálóbíró azonban ezen esetet ! k»n elküldtük az illető megbízottnak. 
nem hozhatta tisztába, mivel a siketnéma-intője- , . 7 M--Eápos. M. Zs. Ivekre terjedő, helyi érdekű po-
1 •• „ U „ „ „ „ ; • • J I .... • 'i L ; leírnák közlésére nincs terünic; az eflélét csak ugy vehet-
leit csak anyja ismeri, a vádlott ugyanis eletében | j ü k fol) h a 1 0 _ 1 5 s o r b a n van elmondva; m i é r t n
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oktatásban nem részesült. Az igazságügyminisz- j ennyiben is összefoglalni a tárgy velejét? 
terium ezen per keresztülvitelével a pesti k i rá lyi Vácz. S. I. Arad. S. J. Pohorella. S B. A szer-
büní'enyitőtnrvényszéket bizta m e g , min thogy; kesztöség a lapnak csak szerkesztésével foglalkozik : a lap 
Pestről a közlekedés a váczi siketnéma-intézettel ! ̂ tküldését a kiadó-hivatal intézi; oda adtuk át tehát az 

, , , , . . , , ._; ^, , - T , , , . , , iljeto leveleket, s atalában kerjuk t. előfizetőinket, hoev a 
sokkal könnyebb mnit a taveh Fehértemplommal, reiíamácziókkal első sorban a kiadó-hivatalhoz forduljanak. 
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Vi l ágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 704-ik számú feladvány megfejtése. 
(Lehner M.-tól Bécsben.) 

VII. Sőt. 
1. Vd4—dö . . . . F c 7 - e 8 : ( a ) 
2. (5—c6t . . . . Kb5—b6 
3. c6—b7: . . . . tetsz. szer. 
4. b7—a8: c8 : H mat. 

a. 
1 1. Kbö—a4; 
2. K d 2 - c 3 2. K a i - b 5 
3. c5—b6f . . . . 3. tetsz. szer. 
4. V d 5 — b 3 - B b 6 - b 7 : mat. 

He lyesen fej tet ték m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon : Kovács 
Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — Ufalun: Far
kas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

— (A nagy nemzetközi sakk-torna Bécsben) 
július 15-én kezdődik. Részvevésre ju l . 10-ig je
lentkezhetni a bécsi sakk-kör elnökségénél. Tét
összeg: 50 ft. J á tékmódoza t : Mindenki minden
kivel 3 já tszmát játszik. 

Előfizetés fölhívás 

VASÁ1NAPI ÚJSÁG 
és 

Mitikai Újdonságok 
1873-ik éri július—deczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok 

együtt . 
Félévre (július—deczomber) 6 "* 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Félévro (július—deczember) 4 írt 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Félévro (július —deczember) « *r 

U t y Egyes előfizetések iegezélsjierübben postai utal
ván/ ahal eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csat egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

J W Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. 
4 Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

T A R T A L O M . 
Naszr-ed-din, a persa sah (képpel). — Teve-hajcsár... 

— Bacon Franklin köztársasága. — A román hitregéből. — 

A Haas-féle palota (képpel). — Orosz elménczek. — Hogy 

változtak az árak ? — Egy amerikai vállalkozó, V. — A 

meteorológiáról, I I I . (képpel). - Egyveleg. - T á r h á z : 

Irodalom és művészet. Közintézetek, egyletek. — ™* 

ujsag? Nemzeti szinháx. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték. Heti-naptár. 

(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. sz.) 

28-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

gff Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer haaábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajczarba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczarba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opoelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hanseiistein rs Vogltr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Boccardo Jeromos. 
Az olasz tudós, kinek arczképét bemu

tatjuk olvasóinknak, több téren szerzett arra 
érdemeket, hogy iránta őszinte tisztelettel 
viseltessünk. Nem tartozik ugyan a tudo
mány úttörői közé, de annál többet tett arra, 
hogy az minél szélesebb körben terjedjen, 
minél gyakorlatibb irányban vezettessék és 
minél egyszerűbbé, népszerűbbé tétessék. 
Minthogy pedigmunkássága: az iparés keres
kedelem, földrajz és történelem, a nemzetgaz
daság és társadalmi tudományok, a közleke
dés és hajózás, a régészet és geológia, a szám
vitel és közigazgatási jog, a természettani 
földrajz és légtüneménytan szé
les köreit oly szerencsésen ölel
te föl, hogy mindenik tudo
mányt egész egyszerűségében 
és a többivel való összefüggé
sében, teljesen gyakorlati alak-
han tudta előadni: így hatása 
az olasz nemzet minden réte
gére nagy volt; sőt a külföldre 
is hóditólag hatott, a mennyi
ben müvei közül többet idegen 
nyelvekre forditottak, s ma
gyar nyelven is megjelent 
egyik legnépszerűbb és gya
korlatibb müve: „A földrajz 
és kereskedelem története"Du-
nyov István, Olaszországban 
élő hazánkfiának buzgalmából. 

Boccardo Jeromos bennün
ket még azért is érdekelhet, 
mert ujabban, fentebb emii
tett müvének leforditása után, 
elhatározá, hogy nyelvünket 
is megtanulja és közelebb fő
városunkat is meglátogatja, 
czélja lévén hazánk kultúrai 
viszonyaival és nemzeti szoká
saival megismerkedni. 

Boccardo Genuában szüle
tett 1829. márczius 16-án; 
atyja genuai patrícius volt, 
anyja pedig Duppelin Paulina, 
Napóleon egyik osztálytábor
nokának leánya. Szülővárosá
ban végezte tanulmányait és 1849-ben tette 
^ kitünö sikerrel az ügyvédi vizsgálatot; 
de már 1848-ban részt vett, mint önkénytes 
az olasz függetlenségi háborúban. Irodalmi 
Munkássága következtében, mely nem a 
j°gi, hanem a kereskedelmi, müipari és 

nemzetgazdasági téren mozgott, kinevezték 
1850-ben a genuai kereskedelmi intézet ta
nárává; innen már 1851-ben a tengerészeti 
iskolába lépett át , mint a történelem 
és földrajz tanára, hol kitünö sikerrel és 
nagy népszerűséggel működött 1859-ig. 
1859—1864-ig a kereskedelmi kamara mü-
tani iskolájának nagy amfitheatrumában 
esti előadásokat tartott áz államgazdaság
ból, még pedig oly hatással, hogy esténként 
400 hallgatója is volt. E közben, már 1862-
ben a genuai királyi egyetemben a nemzet
gazdaságnyilvános rendes tanárává nevezte-

BOCCARDO JEROMOS. 

tett ki és 1871-ig működött itt,a mikor egy 
oly tanszéket foglalt el, melyet ugy szólván 
ö teremtett ugy a tudományban, mint az élet
ben ; mert a felsőbb tengerészeti iskola raü-
ipar-gazdasági tanszékére nevezték ki. Az 
6 működésének köszönheti Olaszország leg

nagyobb és legczélszerübb intézeteinek egyi
két: a genuai felsőbb tengeri, kereskedelmi 
és mütani intézetet. 

A politikai életben csak a szabadság-
harcz idején vett részt; a genuaiak megvá
lasztották a tartományi és városi képvise
letbe is, de lemondott; mert egészen a tan
ügynek akart élni és annak is él mai napig is. 

Fentebb emiitettük, hogy mily különböző 
tudományokra és mennyire széles körben 
terjeszté ki működését, de hogy fogalmat 
adjunk munkásságának nagyságáról és'hord-
erejéröl, elősoroljuk munkái hosszú sorából 

a nevezetesebbeket, ezeket is 
inkább csak mutatványul, mert 
kimeritö névsort nem vagyunk 
képesek adni. Megjelent tőle: 
„Nemzetgazdasági értekezé
sek" czimen 3 kötet; „A pol
gári bölcsészeiről'' 1 kötet; 
„A kereskedelem történetéről" 
1 kötet; „A nemzetgazdaság 
és kereskedelem" szótára 4 
kötetben; „A föld természet
tana," a természettani földrajz 
és légtüneménytan teljes fo
lyama egy kötetben; „A föld 
és fokozatos meghódítása", a 
földrajz és kereskedelem tör
ténete (Dunyov István ezredes 
magyar fordításában is); „A 
hajdani és jelenkori játékok 
és színi mutatványok és azok
nak polgári és erkölcsi befo
lyása" czimü müvével a mi
lanói tudományos akadémia 
1800 lírás jutalmát nyerte 
meg. Továbbá számtalan gya
korlati kézikönyve van. így 
péld.: „Az olasz kereskedő" 
czimü müve; „A közigazgatási 
jogról", „Az ember és polgár 
jogai", „A világ történelem ké
zikönyve", „Az alpesi vasút
ról" (ennek a könyvnek kö
szönhetjük részbeii a Szent 
Gothard hegyének átfúrá

sát); „A számvetés kézikönyve", „A part
hajózási kereskedésről", „Egy laikus pre-
dikácziói", „Egy államgazda jegyzetei és 
észrevételei", „A gyarmatok és Olaszország." 
Mind e müvek a nép fölvilágositására van
nak szánva. 



m 
Láthat juk ebből a hossza névsorból, hogy 

a 44 éves Boccardónak roppan t m é r v ű mun
kásságot kellett kifejtenie, hogy a tanár i 
pá lya folytonos elfoglaltatása és a tudomá
nyok népszerűsítésére i rányzo t t rendkívül i 
előadásai mellett is ily különböző tudomá
nyokban oly sok köte tekre menő müveket 
volt képes i rni . 

Boccardo müvei azonban nemcsak tár
gyuk és hosszú sorozatuk, hanem tar ta lmuk 
miat t érdemelnek kiváló figyelmet, mer t 
egészen önálló fölfogással dolgoz föl minden 
t u d o m á n y t . Az ö alapeszméje minden tudo
m á n y n á l a gyakor la t i haszon; a csillagá
szatot és nemzetgazdaságot vagy bá rme ly 
más tudomány t nem bonczolja részletesen és 
elvontan, hanem igyekezik minden sorát az 
életre alkalmazni és a tudomány elvont el
veiből az emberiség hasznát levonni. Ezér t 
akár a csillagrendszerről, akár a polgári jo
gokról, akár a kereskedelemről i r : mindenü t t 
részletesen k imuta t ja , hogy a kereskedő 
polgár, az iparos, vagy bármely más foglal
kozású egyén mi ly gyakor la t i czélokra hasz
nálhatja azt a tudományt , melylyel foglal
kozik. Mert czélja az — min t egyik müvében 
részletesen kifejti — hogy a t u d o m á n y 
megtermékenyí tse a müipar t , a kereskedel
met és a polgári élet minden ágát és viszont 
az életben és gyakor la tban szerzett tapasz
talatok, fölfedezések ú tba igazítsák a tudo
mányt . Tulajdonképen az életben, bá r ön
tuda t l anu l , igy volt ez mindig; de a tudósok 
ezt tekinteten kívül hagyták és ezért volt oly 
nehézkes és kevés hatású a tudomány, mer t 
nemcsak tekintet te l nem volt az é le t re , de 
azzal sokszor szembe á l lo t t ! Boccardo nagy 
érdeme az, hogy ő e hibás i ránynya l teljesen 
szakított és működésének sikere, könyveinek 
népszerűsége bizonyítja, hogy ö ta lá l ta el az 
igazi utat . 

Boccardo életében föltűnő az is, hogy ő 
életpályája miat t szülővárosát soha el nem 
hagy ta ; ennek egyik intézetéből ment á t a 
másikba, de mind ig Genuában működöt t . 

Az olasz ko rmány több ki tüntésben ré-
szesité. A Sz. Móricz és Lázár, va lamint az 
olasz korona rend parancsnokává t e t t e ; to
vábbá a savoyai polgár i é rdemrenddel is 
megajándékozta, mely k i tünte tésben csak 60 
egyén részesülhet egy nemzedékben. 

Boccardo boldog családi életet é l ; 1849-
ben nősül t és ha t gyermeke van. Szünidejét 
többnyi re utazásokra szenteli: E u r ó p a majd 
minden részét beutazta és kétszer tanulmá
nyozta a helyszínén Egyip tomot . Az idén 
hazánkat választá k i rándulás i helyéül, mi t 
megkönnyí te t t neki a bécsi nemzetközi kiál
l í tás, me r t az olasz ko rmány a nemzetközi 
j u r y tagjává nevezte és igy Bécsből r ándu l 
le hozzánk. 

Legyen üdvözölve hazánkban ! 
H.S. 

M u l a n d ó s á g . 
(Shelley-M.) 

Virág, mely nyilt ma még, 
Holnap lehull, 
Miért hő lánggal ég 
A szív, elmúl. 
E létnek kéje mi? 
Villám, de fényleni 
Egy perczre bir csupán, 
A sűrű éjszakán. 

Erény oly ingatag, 
Barátság ritka már, 
Szerelem kéjt ha ad, 
Hamar bú-, kinra vál, 
Mi kéjét, örömét, 
Megérjük élve még, 
Mind annak, mit hiven 
Szerettünk 8 végtelen. 

Míg fényes kék az ég 
És nyit virág, 
Mig szem ragyogva ég 
Fényt szórni rád 
S a pásztor-óra tart 
Susogva méla dalt: 
Álmodj'! ébredve: hidd, 
Majd hullnak könyeid. 

Hegedűs István. 

Bacon Franklin köztársasága, 
vagy: 

Egy fölfedező naplója. 
(Folytatás.) 

A franczia nép még kellemetlenebb be
nyomást te t t rám, mint saját nemzetem. 
Elbizakodot t és tuda t lan lé tükre soha sem 
fáradt el szájuk annak hánytorgatásában, 
hogy mennyi re különbek ők a többi nemze
teknél , s ugyanakkor olyan ledér léhásko-
dás t és gyávaságot tüntet tek elő, mely egy 
szinvonalra helyezte őket a majmokkal . Sze
relmesek levén a frázisokba, nagy neveket 
a lkalmaztak kis dolgok megjelölésére, s nagy 
hangú czimeket ruháztak apró emberekre, 
hogy azokat nagyoknak láttassák. Nekik va
lamennyi államférfiú kitűnő, va lamennyi Író
j u k ragyogó, valamennyi tábornokuk hős: bár
ha esetleg az történt , hogy valamelyik ál lam
férfi, író vagy tábornok a tömeg ínye ellen 
te t t va lami t : azt sokkal több gyalázat ta l ke
ver ték be, mint más országokban az elitélt 
gonosztevőket szokás. Elmentem a franczia 
törvényhozó testület egyik ülésébe, s lá t tam 
ott hétszáz embert , — nagy részük idős és 
kopasz, — a kik magaviseletükben kevesebb 
józan észt tanúsí tot tak, mint a kis gyerme
kek. Egy veterán polit ikus, ki életének jobb 
részét az előző kormányok megbukta tásában 
tölte, azon okon, mivel azok nagyon despo
tikusuk vol tak : épen akkor nyi latkoztat ta ki 
negyedszer vagy ötödször —• most ö maga 
á l lván a hatalom élén — hogy beadja le
mondásá t , ha nem engedik meg neki, hogy 
egészen a maga tetszése szerint u ra lkodjék : 
s a gyűlés többsége, épen azok, kik ál lan
dóan és fenyegetöleg szorították ezt a poli
t ikus t ezen elhatározásának megté te lé re : — 
olyan ijedelmet muta t tak annak bejelentése
kor, mintha valami véletlen nagy szeren
csé t l enségér t e volna őket. Valamennyi p á r t 
tagjai zavar tan futkostak föl és alá, tanács
kozván egymással , hogy miként lehetne el
hár í t an i ezt a nagy csapást ; mig végre egy 
deputáczió küldetet t ki, épen azokból alkotva, 
kik legtevékenyebbek voltak ezen válság 
előidézésében, kik a jövőben való nagyobb en
gedelmesség alázatos ígéretével fölkeresték 
és kér ték az uralkodót , hogy vegye vissza 
lemondását . Az öreg ember beleegyezett 
ennek megtételébe, nem sok kérésre, s mi
dőn igy a veszedelemnek vége volt, azonnal 
mindenki nevetni kezdett , s fölfogadta — 
hata lmas gúnyny i l aka t lövöldözvén az em
berre , ki őket igy megij észté, — hogy a leg
közelebbi alkalommal, ha még egyszer le
mondással fenyegetödzik, bizony szaván 
fogják. Az egész dolog szánalomra méltó és 
gyermekes volt, b á r a mint tapasztalam, 
egészen egyezett a nép rendes magavisele
tével, a kik soh' sem tudják ma, mit gondol
tak tegnap. A pol i t ikában mindegyre cse
rélgetik in tézményeik neveit, anélkül hogy 
azok szellemét megvál tozta t ták volna ; sem 
miféle val lásuk n incs ; a mi tá rsadalmi 
szokásaikat illeti, naponként több órát a 
kávéházakban töltenek, egészségtelen szere
ket iddogálva; s i roda lmuk stereotyp gú-
nyolásává sülyedt a tisztességnek, tiszta
ságnak, erénynek, családi kötelékeknek s 
mind annak, a mi a társadalmat t iszteletre 
méltóvá teszi. 

Levertem saruimról a port, midőn elha-
gyám ezen elsatnyult nemzetet , s mentem 
megnézni legyőzőiket: a németeket, a kikről 
sokkal jobb dolgokat hallék. Azonban nem 
mondhatom, hogy ezen Németországba való 
utazásom nagy gyönyörűségemre vált . Egy 
porosz tiszt, kivel egy coupéban utaztam 
egész pat r iarchál is szigorúsággal kelt ki a 
francziák bűnei ellen, s leitta magá t bajor 
sörrel a kölni váró -teremben. Midőn tovább 
folytattuk u tunka t , a metaphysikából beszélt 
töredezve, s egy vaskos bibliát mutatot t , 
mely, — egy-egy alkalmi palaczk j:)álinká-
val együtt , — fő vigasztalása volt neki az 
utóbbi háború alatt . Berlinben letartóztatot t 
valami képzelt formahiba miat t , melyet — 
ugy hivé — útlevelemben ta lá l t ; s midőn 
fölvilágosították, hogy téved, a legnagyobb 
udvariassággal hajtá meg magá t előttem, s 
reményét fejezé ki, hogy kedves ismeretsé
gemmel meg fogom tisztelni jövendőben is. 
Ha t hét kellett hozzá Olaszországban, hogy 
el tudjam felejteni ezt a németet és a többie
ket, kik hozzá hasonlók voltak ;s nem hiszem 
hogy a teuton nők formátlan czédaságát 
valaha elfeledhettem volna, ha u t á n u k köz
vetlen az olasz nőket nem látom. Azonban 
csak is a nők, az éghajlat s az emlékek érnek 
valamit Olaszországban; a férfiak csak olya
nok mint a giz-gaz abban a napfényes ország
ban. Fecsegökés tönkrementek,szagosak a do
hányfüsttől és becstelenek; kölcsön kérték 
pénzemet, midőn intézményeik felöl tuda
kozódtam, s mikor a visszafizetésre czéloz-
tam, ökleiket mutogat ták . Ugy látszot t , hogy 
Garibaldiban és az ördögben egyformán 
hisznek, s a mi t iszteletük még megmaradt , 
azt Mdme Pa t t i r a pazarol ták. Haszontalan
nak t a r t am, hogy csak meg is említsem ta
lá lmányomat egy ilyen nép előtt, melynek 
egyik államférfiát egyazon lélekzet alat t 
hal lot tam szólani Michael Angeloról és a 
jövedelmi adóról , Pio Nonoról és egy re-
czeptröl a makarón i főzését i l letőleg. S igy 
az amerikai á l lamoknak vettem utamat , épen 
elég ideig tar tózkodván Spanyolországban, 
hogy meglássam, hogyan kergeti el azon 
szeretetreméltó nemzet az egyetlen jó k i rá lyt , 
a kivel valaha dolga volt, s azzal egymás 
nyakazásához fog,kiabálván: „Vámos nos a 
la liberdnd!" 

Megvallom, Amer ikában olyanforma hit
tel szállottam par t ra , hogy keresésemnek 
vége szakad ezen sok tekintetben szerencsés 
földön. A fölvilágosult köztársaság, melyet 
Washington alapí tot t s a londoni krajczáros 
lapok hymnusokkal dicsőítenek, előttem min
dig valami kiválóan méltóságos fényben ma
gasodott föl, s még most sem tudom magam
nak megfejteni, hogyan tör ténhete t t az, hogy 
nyolcz napra New-Yorkban tör tén t kiszál
lásom után ismét jegyet vál to t tam haza felé. 
Talán az lehetett az oka, hogy ötszáz üvöltő 
irnek a látása, kiket csak ugy rögtönözve 
honosítottak meg s kiszál lásuk u t án egy 
hétre csoportosan kergettek, hogy egy olyan 
polgármesterre szavazzanak, ki elzsebelte a 
községi pénzeket : igen kétes jel lemű benyo
mást tet t r á m a közszabadságot illetőleg. 
Talán az a tisztelet, melyet egy elitélt gyil
kos i r án t m u t a t t a k minden osztályból és 
mindkét nemből való értelmes tömegek, ke-
vesebbre becsültet te velem ezen köztársasági 
nép bará tságát , min t ta lán másként tö r tén t 
volna. Akármikén t tör tént , én visszafelé 
hajóztam az Atlanti- tengeren, meglehetősen 
lehűtve nagyrabecsülésemben egy olyan elő
rehaladó nép i ránt , mely elfogadó termének 
szőnyegeit köpö-ládául használja, kalóz mó
don elragadozza a könyveket, melyeknek Írá
sára magának nincs elég tehetsége,*) és zsol-

*) Az angol írók müveire czéloz, melyeket az amerikaiak 
újra nyomatnak, a nélkül, hogy az irót meg is kérdenék. 
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fórokat énekel, a midőn kezével a mások zse
bében kaparás / . 

Angliában lévén, azonnal Afrikába in
dultam , egyenesen annak közepébe, hogy 
miután a mivelödés mindenüt t csak hitvány
ságot szült, megnézem milyen a barbarizmus. 
Csakhamar szerencsésen egy ben szülött feje
delemre bukkantam, ki lelkének komoly, 
erőre muta tó tulajdonai ál tal igen kedvező 
benvomást te t t rám, annyira , hogy azt hí
vem miszerint egy kis tan i tga tás mellet t ez 
lesz az az ember, a ki t én keresek. Azonban, 
alig hogy kellőleg föllelkesültem személye 
iránt, bizalmasan elmondá nekem, hogy az 
ö életének nagy czélja az, hogy kipusztítson 
égy szomszéd fejedelmet, ki neki semmit se 
vétett, s ki minden látszat szerint volt olyan 
jó uralkodó, mint ö maga, Tgen nagyon lehűl
tem, s nem tud tam ellenállani a kísértésnek, 
hogy házigazdámnak két kis palaczkkal ne 
adjak találmányomból, utasí tván, hogy addig 
ne használja, mig országából jó l ki nem 
érek, hanem azután csak vegyítse össze őket, 
mihelyt kedélye elborul . Ugy látszik, ez az 
elborulás megtör tén t nemsokára eltávoztom 
u t á n ; mer t a mint e lvágtat tam onnan , oly 
gyorsan, a mint csak egy pihent ló képes 
volt szaladni velem, nagy dörrenést hallot
tam, a minő a távoli mennydörgésé, s nem 
sokkal azután szembe jö t t velem az udvar i 
kamarás , ki tőlem 5 mértföldnyire a ten
gerbe hullott , s most ment haza felé szörnyű 
zavart képpel, nem egészen értve, hogy mi 
tör tént vele. Örül tem rajta, hogy az igazság 
keze utói é r t egy pusztí tó fejedelmet, mégis 
a midőn haza felé hajóztam, rendkívüli le
vertség fogott el. í m e én meglátogat tam a 
földnek fele nemzeté t , s m indenü t t csak 
bolondságot, romlottságot és vértszomjazó 
érzelmeket ta lá l tam. Nincs egyetlen nép a 
mely méltó volna a r ra az ura lkodásra , me
lyet én Panapoleonom *) segélyével oly szi-
vesen ruház tam volna r á ; s minden azt mu
tatta, hogy a mivelödés ezen áldott eszközé
nek sor3a az, hogy ismeret lenül és haszná
la t lanul maradjon. 

I I . 
Mindezek daczára rövid időn újra fölbá

torodtam, igy okoskodván: igaz, hogy jó nem
zet egyetlen egy sincs a földön, de van elég 
sok feddhetetlen egyén. Utazásom alat t sok 
ilyennel ta lá lkoztam, a kiknek társalgása 
okta to t t és gyönyörködtete t t is. Miért ne 
gyüj teném össze ezeket, s velők együ t t miér t 
ne hajóznánk el valamely lakat lan szigetre, 
a hol egy minta köztársaságot alakíta
nánk, hogy az rövid időn a földiekének 
u ra legyen ? Egyetlen hajóval, melynek csak 
egy ágyuja van, de mely képes két Pana-
poleonnal töl töt t edényt kirepíteni egyszerre, 
el tudnók sülyeszteni a legnagyobb hajó
hadat, a mely valaha létezet t ; s egy pár 
tábori ágyúva l , mely mögött bátor, elha
tározot t tüzörség áll, darabokra tudnók 
szaggatni Európának összes egyesült had
seregét. Büszkeségtől dagadt keblem azon 
a napon, midőn ezek a gondolatok bennem 
legelőször megfogamzot tak, s rögtön le
velezést kezdtem többféle radikálokkal , 
philosophusokkal, strike-vezetökkel s más 
ilyen egyénekkel, kik az emberiség boldog
ságáért munkálkodnak. Nem mindenik föl-
szólitásomát követte siker, miu tán néhá
nyan azok közül elég j ó jövedelmet húztak 
önzetlen jogvédő munkásságukból , s elen-
gedhetlennek tá r ták ot t maradásuka t azon 
nemzetek boldogságára nézve, a melyeket 
izgattak. Azonban mások, kiknek véleménye 
nem volt olyan jövedelmező, igenöleg vá
laszoltak fölszólitásomra, s mikor tudva 
lön, hogy én fogom viselni az^ összes utazási 

*) Ez nem akar czélzás lenni Napóleon nevére. A szó 
görög eredetű: *-»» m.ir»>.tvi — „Mindent elpusztító." 

költségeket, rövid időn elég nagy számú 
válogatott csapat ember állott rendelkezé
semre, kiknek lelkök nemes volt, bár ka
bátjaik rongyosak. Mindenféle nemzetség
ből valók voltak, szerettek jól enni s gyű
lölték a zsarnokságot. Legnagyobb részük 
fogságot is szenvedett az igazságért ; néhá
nyan közülök halálra Ítéltettek, de elszök
tek; s nem volt köztük egy is, ki egyszer 
vagy máskor összeesküvést ne szőtt volna 
saját országa törvényei ellen, s ne buzdította 
volna azokat a munkásokat, a kiket ismert, 
hogy menjenek és ölessék meg magukat az 
ö védelmében. Kibéreltem egy vitorlás ha
jót, s fölpakoltam rá több százat ezekből az 
érdemes polgárokból, nejeikkel — vagy a 
k iknél a házasság ellen elvbeli kifogás léte
zett — a hozzájok tartozó asszonyokkal 
együt t . Azonkívül nagy örömömre szolgált, 
hogy megnyerhet tem út i tá rsu l egy pár nem 
igen vonzó külsejű, de nagyon erényes 
hölgyet is , a kik a nö-emanczipáczió ügye 
mellett buzogtak. 

Pénteken szedtük föl a horgonyt, egy 
távoli sziget felé indulva, a melyről tudtam, 
hogy termékeny, magunkka l vive megle
hetős készletet a gazdasági eszközökből, 
azonkívül agyag-pipákat és philosophiai 
könyveket . Hasonlóképen egy nyomdát is. 
melynek segedelmével majd egy demokrata 
hí r lapot fogunk kiadni, s némi löszereket 
és fegyvereket az olyan benszülöttek meg
tér í tésére , a kik ta lán nem volnának képe
sek egyszerre fölfogni a mi odaérkezésünk 
előnyeit. Nem akarom elhallgatni, hogy né
hányan a szabad-gondolkodók közül népem
ből, megütődtek azon, hogy péntek napon 
indulunk, és hogy némi kis kel lemetlenség 
származot t a hajó-szobák kiosztásából. Mint
hogy valamennyinek nem ju to t t külön háló
szoba, egy csomót közülök az alsó közte
remben kellett elhelyezni, s ezek rögtön 
zajongani kezdtek az ar is tokrat ikus előjo
gok ellen. Egy franczia kommunis ta Glnpil-
lard, és egy gondolkodó férfi CPShindy: 
é lükre állottak az elégedetleneknek, bár 
mindkettöjöknek volt kabinjok. Gyűlést tar
tot tak a födélzetén, s kijelentvén, hogy a 
természet alap-törvénye az egyenlőség: föl-
szóliták az első helyen utazókat, hogy háló
szobáikat adják át a többieknek. Azt hi
szem, csupán feledékenységből tör tént , hogy 
ök maguk nem kínál ták szobájukat senki
nek. A dolgot csak az á l ta l lehetett végle
gesen elintézni, hogy én megesküdtem, hogy 
semmiféle köztársaság-ellenes machinátiók-
nak részese nem leszek, és hogy azok, kik
nek kabin nem jutot t , kárpót lásul kettős 
adag dohányt kapjanak. Talán a lecsende-
sülést siette'tte az is, hogy a kapi tány kije
lenté, miszerint elég jókor lesz kezdeni a 
czivakodást akkor is, ha majd pa r t ra szá
lunk, s azzal fenyegetödzött, hogy az első 
zavargót irgalom nélkül vasra vereti. 

(Folyt, köveik.) 

Tanulságok az ipar és kereskedelem 
történelméből. 

— Boccardo fölolvasásaiból. — 

(A szerencse a nem/etek történelmében és az egyének 
életében. - Jelentékeny különbség a mai és a régi ipar-
azervezet között. - Az uj iparszellem és a reg,^törvényes 
formák közti harcz. — A megszorítások és a szabadság -
A munka mesterséges és természetes szervezése. — Túlsá
gos bizalomra való irány a rendszerekben, és csekély biza
lom az emberekben. - Miben áll az üzleti gen.u,? - Mi
ben a szemlélődés? - Olaszhon iparának fejlődésétől van 
föltételezve ez ország üdve. - A közvélemény egy ujabb 
irányzatának szüksége.) 

Akár a történelem örök lapjait vizsgáljuk, 
akár a mindennapi tapasztalás emlékeire hivatko
zunk, gyakran találunk nemzeteket, melyek a ter
mészet minden adományaival megajándékoz vák, 
számos erőteljes munkás karokkal birnak, dús 

tőkékkel rendel keznok, egy szóval, a gazdagság 
három tényezőivel bőven megáld vák, és mégis ér
tük bizonyos szakaiban az ipari hanyatlás szá
nandó látványát nyújtják, naponként el-elvesztvén 
jóllétük egy részét, mig wgre is tespedésbe e 
nyomorb i sülyednek alá, valamint másrészt talá
lunk országokat, melyek, bár a természet nagyon is 
fösvényen mérte ki nekik kedvezményeit, gyorsan 
emelkedtek az iparboli tevékenység legfőbb pol
czára f'ejedelmileg uralkodván a világ piacza fölött. 

És ha a nemzeti s együttes érdekek tágasb 
mezejéről az egyéni érdekek mezejére irányozzuk 
tekintetünket, ugyanazon s tán még határozottabb 
ellentéttel találkozunk; egyrészről a legmerészebb 
s legveszedelmesb vállal itok gyors és üdvös sikert 
érnok el, másrészt podig a látszólag legildomosb 
és legügyesb számításit emberek menthetlen rom
lásnak indulnak. 

Némelyek szerint annyi jótétemény és annyi 
szerencsétlenség rejtélyes osztogatója egy v ik, 
szeszélyes istenség volna, melyet Szermcsé-neli 
neveznek, a mely minden elegendő ok nélkül né
peket és magánembereket majd égig emel, majd 
földig sújt alá. Bizony könnyű s kényelmes dolog 
a történelem s az élet drámáját ilymódon egyet
lenegy szóval megmagyarázni. De a szerencsében 
hivők, szerintem, notn osekélv zavarba jönnének, 
ha kérdeznők: a szerencse mily kedvezményében 
részesült például Svájcz avagy Hollandia? A 
egyik hegyekkel és jégtorlaszo kai elborítva, a 
másik pedig az elemek leghütlenebbikévol sza
kadatlan küzdelemben állv.i, mégis mind a 
kettő a leghathatósabb iparnak örvend. Nem ke-
vésbbé nehéz volna válaszolniuk ama másik kér
désre, melyek voltik ama szerencsés esélyek, me
lyek a mocsáros Flandriába vagy a ködös Angliába 
a hajózást, a kereskedést és a termékeny s vidám 
éghajlatú Portugalliától ée Spam olországtól el
vont kézműiparokat behozták ? 

Mi nem fogunk szavakkal bibelődni. Ha a 
szerencse alatt ismeretlen okok s előre nem látott 
események amaz összege értetik, mely minden 
korszakban az emberi tudatlanságot képviseli és 
kifejezi, ós ha az ebből eredő különféle egybeveté
seknek bizonyos meghatározatlan befolyást tulaj
donítanak a népek s egyének sorsára, tökéletesen 
egyetértünk. Ily értelemben szerencse volt a né
met fajra nézve, hogy a római birodalom a latin 
faj romlottsága által föleinésztetve, a keresztyén 
időszámlálás IV-ik századában elsenyvedett; sze
rencse volt Italiára nézve, hogy Európa 1096. év 
táján magát a keresztes hadak megiuditásáta el
határozta, melyekből az olasz köztársaságokra oly 
nevezetes jótétemények hárultak; szerencse volt 
Angliára nézve, hogy Russel Ödön tengernagy 
1692. évben a franczia hajórajt Hogue foka mellett 
szétszórván, hazájának a tengerek uralmát bizto
sította. De az elvek, melyeknek alapján a germán 
törzsek a latin népek által birt elsőséget elnyer
ték, az okok, melyeknél fogva az olasz köztársa-

i ságok a keresztes háborúkból annyi hasznot me
rítettek, a haladások, melyekot a britt tengeré
szet a turvillei vereség óta tett, oly tényeket ké
peznek, melyekre nem terjed ki a szerencse uralma, 
és melyekről az emberi elme tökéletes számot 
adhat magának. 

E tények megvizsgálásában mellőzni fo/om 
természetesen mindazt, mi a nemzetek politikai és 
polgári életére vonatkozik. Szorítkozván azonban 
az okokra, melyek ipari jóllétükre befolyással 

; vannak, igyekezni fogok egybevonni a föltételeket, 
melyeknek szükségképen alá kell rendeltetve 

i lennie a termelés bárom tényezője alkalmazásá-
; nak, hogy azoknak mind nemzeti, mind egyéni 
' érdekű teljes jó sikere biztosittassék. 
I 

Mig az iparbeli munkásság a czéhekre szorit-
kozék vagy csupán a ház falai közt űzetett, egyedül 
a fogyasztást illette a termelés sürgetése. Minden 
tartomány, minden kerület, minden község annyi 

i árut, annyi fémezikket, annyi szövetkelmét stb 
termelt, mennyi szükséges és elégséges volt a hely
beli és a környékbeli szűk kereskedelmi hatáskör 
keresletének födözésére, melyre a kereskedelem 
félénk, csüggeteg tevékenysége kiterjeszkedett. 

A nagyhatású gépek fölállitásával, a terje
delmes ipargyárak fölállitásával, a bámulatos ke
reskedelmi és közlekedési könnyitésekkel, mindez 
mai nap gyökeresen megváltozott. A termelés 
nagy mérvben Űzetik és nem szükséges bevárnia, 
hogy a késedelmes és lassú fogyasztás által élesa-
tessék, hanem megelőzi, sőt gyakran meg is hatá
rozza azt. Az amerikai háború után sokat beszél
tek és sokat irtak az úgynevezett gyapotváiságrol. 
melv Európát s különösen Angliát gyötörte. És 

* 



mégis! ama rendkivüli tények között, melyeket ez 
emlékezetes gtzdászati válság történelme foltiin-
tet , van egy tény, mely a régi iparban nemcsak 
lehetetlen, de teljesen képtelen s megfejthetetlen 
le t t volna, azaz : hogy mig a nyers anyag szerte
len, nyomasztó arányban megdrágul t , a kész ter
meivény, a szövet ára csak igen halkan 8 alig érez-
hetőleg emelkedett, E tünemény foglalja magába, 
szerintem, ama kiváló különbséget, mely a X I X -
dik és az azt megelőzött századok ipara között 
lé tezik; az angol gyapot ipar a fogyasztásra s ke
resletre nem számitván, készítette és halmozta föl 
kelméit és szöveteit, s midőn bekövetkezett a vál
ság s a körülményekben oly változásokat idézett 
elő, miszerint a nyers anyagok beszerzése igen 
megnehezedett, a termel vények elárusitási föltéte
leit érintet lenül hagyta. 

De a jelenkori ipar ez ujabb alakjában a régi 
törvényekkel s az ódon intézményekkel állott szem
ben. Igaz, hogy a kézműgyártmányok nem vol
tak többé gyári szabályzatoknak alávetve, a műhe
lyek számának moghatározása nem függött a czé-
hek s testületek önkényétől, sőt mindenkinek sza
badságában állott uj műhelyeket alapitani és 

is. Kétszáz évig tar tatot t fenn (mint lát tuk)szi lár
dan az elv, miszerint a gyarmatoknak az anyaor
szág számára piaczokul kell szolgálniuk, melyeken 
ez a maga készítményeit minden más nemzetek 
kizárásával elárusithassa. E rendszer uralkodó 
elve a legteljesebb kereskedelmi egyodáruság 
volt, melynek alapján a telepitvényesek a termé
keket sem más nemzetektől nem vásárolhatták, 
sem maguk nem készithették. És ez oly természe
tesnek találtatott , hogy egy oly ki tűnő férfiú, 
mint a halhatatlan gróf Cha tham, leplezetlen 
nyíltsággal kiálta föl a teljes parliamentben, mi
szerint az angol gyarmatoknak mág azon joggal 
sem kellene birniok, hogy a lovaik vasalásához 
szükséges szegeket önmaguk gyárthassák. 

A fő kereskedelmi bölcsesség és a kormányok 
buzgó gondoskodása oda volt irányozva,miszerint 
a kereskedelmi mérleg mindig saját nemzetük 
javára hajoljon, azaz: hogy a kivitel fölülhaladja 
a bevitelt. Oly nemzet, mely az általa eladott 

I tárgyak értékét nagyban meghaladó árukat ho
zott be, menthetlenül bukottnak ítélték, miután 

I az államok gazdagságának a drága fémek, arany 
s ezüst tekintetének. 

nyújt), 1857-ben Anglia 187 millió sterling értékű 
termeivényeket hozott be a külföldről, s csak 146 
millió ér tékűt vitt ki. Hogy ha tehát helyes volna 
a kereskedelmi mérleg régi elmélete, Angl ia azon 
évben a külföldnek 41 millió sterl inget ajándéko
zott volna. Anglia tönkre j u t (mondják némelyek) , 
és milyen irigylésre méltó bukása ez Angliának, 
mondom én, hol a 3°/0 járadék 93-ba számíttatik, 
holott nálunk (Olaszországban) az 5 % 59-en ál l ! ' 
Anglia telve van aranynyal s ezüsttel — mondják 
mások — és kifosztja a vele kereskedő nemzeteket 
drága fémeiktől. És nem ugy van, u ra im! Angliá
ban határozottan félannyi készpénz van, mint 
Francziaországban. 

A kiviteli jutalmak, a gyarmati mogszoritá-
sok, a kereskedelmi mérleg után a gazdászat 
kérlelhetlen Ítélőszéke a régi iparszervezésnok 
egy másik alapelvét idézte maga elé. E g y ország
nak — ugy mondák egykor — magának kell ter
melnie mindazt, mire szüksége van ; jaj neki, ha 
másoktól vásárol és azok adózójává válik. A kőszén, 
a vas, a réz nem jók, ha nem a saját terület gyom
rából származnak; a kenyér nem tápláló, ha nem 
honi búzából készül t ; a nem hazai gyártmányú 

A Quirinal palota Rómában. 

áruit o t t vásárolni s eladni, hol kedve ta r to t ta . De 
e szabadság, mely korlát lanul létezett egy ország 
különféle részeiben, nem hatot t ki egyszersmind 
a külön államokkal való viszonyokra i s ; a kor
mányok, hogy a belföldi termelést s kivitelt buz-
ditsák, beti l tották, megnehezitették a hasonnemü 
külhoni termeivények behozatalát, mig ellenben 
a belföldiek kivitelét jutalmakkal is elősegítették. 

E rendszer, mely két századnál tovább állott 
fenn, a nemzeteknek tömérdek áldozataiba kerül t . 
Anglia például a lentermelést óhajtván saját te
rületén előmozdítani, e czélra lenfonási és lenszö-
vészi jutalmakban óriási összegeket köl töt t . De 
1830-ban kételkedni kezdtek, vájjon nem lett 
volna-e czélszerübb fölhagyni a mesterséges buz
dításokkal; kiszámították, miszerint az ezen buzdí
tásokra akkorig költött összegek egyszerű kamattal 
tőkésítve, az Angliából kivi t t len összes értékével 
egyenlő évi jövedelmet hajtottak volna.A buzdí
tás t ehá t oly gép volt, mely az egész erőt súrlódá
sokra s ellentállásokra pazarolta e l ; el lőn tehát 
törülve, s vele együtt az idegen lenre szabott bevi
teli vámok is. Azon naptól fogva a lenfonás és szö
vés ipara gyors és folytonos haladásnak örvendett . 

Ugyanaz történt a gyarmati politikára nézve 

És mégis egy szép reggelen a kereskedelmi 
mérleg, valamint már a serkentésekkel 8 ju ta l 
makkal történt , roppant tévedésnek bizonyult be. 
Észrevették ugyanis , miszerint a forgalomban 
levő pénztőke igen csekély s egyátalábaa igen 
jelentéktelen dolog a többi összes, állandó s for
galmi tőkéhez képest. El ismerték továbbá azt is, 
miszerint azok a leggazdagabb országok, melyek 
aránylag kisebb mennyiségű pénzzel bírnak, ké
pesek levén a csere e drága közvetítőjét a hitel 
takarékosabb eszközei által helyettesíteni. Angl ia 
például, mely évi 340 millió sterlinget meghaladó 
kereskedést űz a külfölddel, csak 50 vagy 60 millió 
sterlingre menő pénztőkével bír. De tovább me
gyünk: a tapasztalás nemcsak azt bizonyitja, mi
szerint átalános szabály szerint, egy ország gaz
dagságának gyarapodása nem mérhető a kivitel
nek a bevitel fölötti felsősége szerint, sőt ellen
kezőleg, egy rendes állapotban levő nemzetnél a 
beszállított á ruknak kell a kivitt termékeket 
nieghaladniok, miután épen a bevitel ez előnyös 
különbsége által van kifejezve a kereskedő nyere
sége és a szállítmányok ára. 1857-ben (szántszán
dékkal választom ez évet, mint a mely a végle
tektől egyenlő távolságban levén, kellő középet 

kelmék Nexus Centaurus-féle öltönyökké válnak 
a lakosok számára. És hasztalan volt a józan 
észnek ama félénk megjegyzése, miszerint midőn 
egy országnak roszak és szegények vasbányai, 
érdekében áll más árukat termelnie, melyekre 
alkalmasabbak természetes viszonyai, és ez áruk 
becserélése ál tal szerezni meg aztán a gazda
gabb bányákkal bíró országoktól a vasat. Ezen 
okoskodásra, mely nagyon közönséges volt arra, 
hogy a védvámot pártoló magas körökben elfo-
gadtassék, azt válaszolták: Se baj, ha valameny-
nyi tá rgy termelése többe kerü l és az életet ke-
vésbbé boldogítja, a fődolog az, hogy az ország 
dolgozzék és hogy abban valamennyi üzlet akarva 
nem akarva, gyakoroltassák. E logika szerint 
kárhoztatandó vala a nap, mert ingyen osztá 
fénysugarait, és igazságuk volt ama híres gyer-
tyamártóknak, kiknek érdekében az éles elméjű 
Bastiat egy kérvényt fogalmazott, melynek tárgya 
volt szorgalmazni, miszerint a nap rejtőzzék el s 
bizza a nevezett szappanosokra a világegyetemnek 
viaszk- s stearingyertyákkal való bevilágitását. 

(Vége követk.) 
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A Quirinál palota Kómában. 
1870. szept. 20-án. I tá l ia ujabb történetének 

ama legnevezetesebb napján, az „örök várossal" 
együtt a Palazzo Quirinale, I X - i k Pius pápának 
e nagyszerű nyári palotája is a győzelmes olaszok 
kezébe esett. A hires palotát , melyet már jó előre 
királyi laknak szántak, egy királyi biztos paran
csára lakatossal kinyi t ta t ták8 az olasz állam nevé
ben elfoglalták. A pápasághoz tartozó és arra 
emlékeztető összes bútorzatot és berendezési tár
gyakat, képgyűjteményeket stb. összecsomagolták 
és a Vat ikánba küldöt tek. Az épület gyönyörű 
helyiségeit a lehető legnagyobb kényelemmel 
királyi lakká alakitották át. Beszélik, hogy az 
olasz király nem örömest tartózkodik e palotában 
és szivesebben lakik az általa bérelt, világhirü 
Villa Ludovisiben. Ellenben minden hivatalos 
elfogadás, lakomák, vendégségek, udvari bálok stb. 
a Quirinálbán mennek végbe, mely egyszersmind 
az olasz koronaherczeg családjának is állandó 
lakhelyül szolgál. 

A magasan és egészséges helyen fekvő Qui-
rinálból a lehető legpompásabb kilátás kinálkozik 

egyszerű, de valóban megragadó, homlokzata fölött 
magas toronyalaku tetőzet emelkedik, mely óra
házul szolgál s melynek csúcsain most az olasz 
trikolor leng. Az épületet nagy kertek környezik 
8 azokban számtalan szobor látható, melyeknek 
azonban kevés művészeti értékök van. 

A domb tetején a palota előtt fekvő tért két 
óriás nagyságú márványszobor csoportozat d> 
sziti, melyek a Dioszkurokat és lovaikat ábrázol
ják, mely utóbbiakról a Quirinál-hegyet százado
kon át Monto Cavallo-nak nevezték. V-ik Sixtus 
idejéig a szobrok Constantinnak a Quirinál köze
lében fekvő fürdői mellett állottak, hova hihetőleg 
az emiitett császár hozatá azokat fürdői diszitmé-
nyciül. A szobrokon látható valóban művészi 
munka sokkal korábbi korszakra enged következ
tetnünk. Habár nem a Phidias és Praxiteles müvei 
is, miként sokan hinni szeretnék, annyi mégis 
valószínű, hogy a római uralkodást megelőzött 
korszakbeli görög minták után készültek. Ví-ik 
Pius a téren egy oboliszket is állittatott föl, mely 
addig Augusztus mauzóleuma előtt állott; a szobor 
csoportozatot pedig — elég ízléstelenül — egy
másnak hátat fordítva helyezteté el. Az obeliszk 

beléunt már a vakondokok és ürgék tekervényes 
lyukainak fölturkálásába, éi jobbnak lát ta fölko
resni e helyett a magányosan álló terebélyes vén 
fűzfát, a hol már a falu katonaviselt , öreg csordása 
vonta meg magát az árnyékban. Mer t már maga
san áll a nap az égen, s az a távolról hallatszó ha
rangszó a delet jelenti . Ilyenkor aztán kasza-kapa 
kikerül a mezőn dolgozó legények kezéből, és 
kiki „elemózsiás" zacskója után nyúl, hogy a föl
dön elterülve nagyot falatozzék a terhes munka 
után. A tarisznyából nem valami bő választékban 
kerül elő az eleség, hanem annál nagyobb adagok
ban. Egy rengeteg karaj barna kenyér, meg egy 
félfont szalonna jól megfüstölve és megpaprikázva 
nem utolsó „komedenczia", főleg ha egy marék 
fris hagyma járul hozzá, melyre ugyancsak jól 
esik ám a csutorában levő „ g u g y i " vagy jó faj
tájú „buczkai." 

Csordás uram, a ki közelebb van a faluhoz, 
a világért sem szedné elő tarisznyáját, mert ki
sebbik leányát várja az ebéddel, a melyet az any
juk küld neki jókora bögrében. Az bizony az ő 
Panna leánya, a ki az imént fordult ki az ákácz-
bokrok közül a fehérlő gyalogösvényro. A leányon 

Sószállitó oláhok a Tiszán. — (Gerhardt Alajos eredeti rajza ) 

a városra és a Tiberis jobb partján épen átellen
ben fekvő Vatikánra, a szent Pé te r templommal 
együtt . 

A magaslaton uralgó tiszta levegő, mely ha
talmas ellentétet képez a vatikáni lázas, egészség
telen nyár i légkörrel, bizonyára legfőbb indok 
lehetett ar ra , hogy X I H - i k Gergely a palotának, 
mint leendő nyári laknak építését elrendelé, me
lyet aztán a következő pápák végeztettek be. í g y 
jöt t létre V- ik P á l alatt a főépület, Domenico 
Fontana és Carlo Maderno építészek közreműkö
désével, míg a végtelen hosszúnak látszó szárny
épület a Via del Quirinalen, mint a szolgasze
mélyzet és svájczi testőrsereg lakása Bernini 
építész vezetése mellett csak V H - i k Sándor alatt 
készült el. Az épületre közelebbről egy harmadik 
emeletet is építettek. 

A palotának a Quirinál-térről való főbejárata 
fölött áll az a Loggia , honnan a pápa olykor
olykor áldást osztogatott az alant hullámzó nép
tömegnek s a honnan, mióta a Conclave-kat itt 
tar tot ták meg, a legidősb bibornok a katholikus 
világ uj fejének választását a népnek hírül adta. 
A magas főkapuzatot két pompás márványszobor 
díszíti, Pé te r és P á l apostolok szobrai. A palota 

lábainál V I I . P ius óriási antik csésze alakjában 
keleti márványból szökőkutat készíttetett. A Qui-
rinálhoz, melyre hajdan a város felől alig lehetett 
kocsin eljutni, most kényelmes kocsiút s a gya
logok számára pompás márvány lépcső vezet. 

S. X. 

Sószállitó oláhok a Tiszán. 
— Alföldi életkép. — 

Melegen süt a nyári nap az átlátszó páraköd
ben úszó alföldi tájra. Ninca a derült égen néhány 
foszlányos bárányfellegen kívül egyéb, s az sem 
fog ma esőt hozni, pedig hát elkelno egy kia fol-
frisitő permeteg ebben a rekkenő hőségben. A 
mezőn, a meddig lát a szem, a buzakalászok mil
lióival játszik a gyenge szellő, mely még annyi 
erővel som bir, hogy meglobogtassa a repczeka-
szálással foglalkozó legények borjuszájumgujjait. 
A legelőn, a mely ott húzódik végig, a falut elta
karó ákáczerdő szélén, vigan ugrándozik hóbortos 
kedvében a csikó, és el-elbődül olykor a ragyogó 
fehérszőrű borjú. A Pista gyerek, a kit apja. ki
küldött , hogy szemmel tartsa a legelő lovakat, 

versenyt piroslik a pipacsszinü „pruszlik" orczája 
pírjával, melyet most még fokoz a nap égető 
heve. Könnyeden nyugszik a gondosan letakart 
kosár gömbölyű karján, és szaporábban lépdegél, 
hogy meglátta atyját, a ki nagyokat sodorit baj
szán — leányának örülve-e jobban, vagy a kosár 
tartalmának, ki tudná megmondani. De a Pis ta 
gyerek is nagy szemoket mereszt az érkező haja
donra, mert megesett már, hogy anyja egyszer-
másszor egy-egy jóizü falatot tett Panna kosa
rába az ő Pis ta fia számára. 

Há t lent a közel Tiszán hogy folyik i lyenkor 
az élet? Csakúgy csendesen. A kacskaringós fo
lyású vizén alig kavarit föl néhány hullámfodrot 
a szellő, s a sima víztükrön zavartalanul sütké
rezik az apróbb halak egész raja. Pikkelyeik ra
gyognak a napban és már messziről elárulják őket 
szárnyas ellenségeiknek, a melyek ott keringenek 
a viz fölött, készek lecsapni minden perczben 
prédájukra. De a viz alatt sem szünetel az ellen
ségeskedés. A falánk csuka h íjtóvadászatot tart 
az apróbb halakra, s olyannyira nyomukban van, 
ho»v egyik-másik közülök nagyot szökken olykor 
a víztükör fölött, hogy kikér ülje gonosz üldözőjét. 
A partokon nem zavarja meg a déli nyugalom 



csendít semmi nesz. A vizi liliom levelei a l a t t ' 
zajtalanul h u t a meg magát a béka, tán hogy • 
erőt merítsen az esti konczertre, mely a nap léha- | 
nyatlásával veszi majd kezdetét az egész parton, j 
A sás között a szitakötő röpdes, éa aljában csende
sen ül fészkében a rucza. 

De lám, mintha ama partkanyarulat mögött ' 
könnyű füst csapódnék föl, a légbe. Egy nagy láp 
van ott kikötve — máramarosi oláhok tulajdona, 
a kik a kincstár sóját szállítják le a Felső-Tisza 
mentén fekvő bányákból a szolnoki és szegedi 
sóraktárakba. Derekas egy alkotvány ez a láp 
60—70, sőt olykor 80 láb hosszú fonyőszálakból 
áll , a melyek tizenkettesével, sőt húszasával van
nak egymáshoz erősí tve, kezdetlegesen vagy 
rozs kötelékkel, vagy durva fapántokkal. Elől-
há tu l egy-egy hosszú kormányrúd nyúl be a vízbe. 
Mert hát ezen nehézkes vizi járműnek csak kor
mányrúd kell — a vitelt elvégzi a viz, meiy las
san szállítja el hátán e tutajokat l e e l é . Rendel
tetési helyükre é rvo , oláh hajósaink átszol
gáltatják a sót, s aztán vovőt keresnek fenyő-
szálaikra, melyeken — oly hajóépítő helyeken, 
minő Szeged is — rendszerint jó pénzért adnak 
tul . A visszauiázást a^tán elvégzik gyalog, vagy 
most már vasúton is, fáradozásuk ju ta lma gya
nánt egy csinos kis rakás bankót vivén magukkar 
széles bőrövükben. 

Dél van oláh atyafiainknak is, s a partra bi
zonyára csak azért kötöttek ki, hogy kényelme
sebben főzhess; k m e g egyszerű ebédjüket, melynél ' 
a kukoriczalisztből készült lepény, s a nyárson 
piri tot t hal nemcsak első, hanem tán kizárólagos 
szerepet is játszanak. Nagyon igénytelen emberek I 
ezek a máramarosi tutajosok, a kik vizén úszó 
fenyőszálaikon oly megelégedetten érzik magukat, 
mintha az lenne egész világuk, a melyen kívül 
semmi egyéb sem érdekli őket. A tutajon gyalu
latlan deszkákból egy sátor-alaku félszert rögtön
zött ügyességük, mely alat t — ugy a hogy — 
megvédi st találnak a nap sugarai és az eső elől. 
Abban van összes holmijuk. Néhány zsák kuko-
riczaliszttelt telve, pár daróczköpeny, egy bogrács 
a egy jókora csutora, néhány kisebb és nagyobb 
fojsze és pár fából faragott kanál — ime a termé
szet ez egyszerű fiainak összes házi szükséglete. 
Majd elköltik frugális ebédjüket nemsoká, s 
akkor útnak indulnak ismét, lefelé a Tisza sima 
tükrén. Egyhangú mélabús dallamuk lesz akkor 
az egyedüli hang, mely megháborítja a természet 
csendét a folyó partjainak mentén. " 

Borostyám Nándor. 

A főváros szinügyi viszonyai. 
Hogy nem hajánál fogva rántjuk elő e kér

dést, tudja m n d e n hirlapolvasó. Néhány hét múlva 
leteszik az operaház és népszínház alapköveit a 
jelenleg is, mikor a nemzeti szinház a nyár i szün
időket piheni, Budapest ti rületén négy színpadon 
is hangzik a magyar szó. A kérdés minden tekin
tetben napirenden van, s a biztató jelek szerint 
állandón meg is marad. 

A nemzeti szinházról voltaképen nincs mon
dani valónk. Ott nemsokára bekövetkezik a vár-
vavárt reform, hogy t . i . a dráma külön választatik 
az operától, anyagilag pedig minden eshetőségre 
gondoskodva lesz róla, részint saját ingatlanainak 
jövedelmezővé tétele, részint az országos alapok 
biztosítása , részint pedig fejedelmi subventió 
által. 

A vidéki olvasó, ki igen sokat hallott a fővá
ros magyartalanságáról, bizonyos megnyugvással 
legelteti most szemeit a napilapok azon részén, hol 
a szinlapok közölvék. Magyar előadás az Is tván 
téren, a városligetben, a, Krisztina-városban, sőt 
Kőbányán is! Ez a fővárosi magyar szinügy hala
dását mutatja! 

Valóban van is haladás, de ne becsüljük tul. 
A dolog örvendetes része caakis a quantitásban 
rejlik, a négy uj színpadban, de annál lehangolóbb 
a minőség. Pedig a nyeremények értékét a becs 
emeli., 

Atalános a vád, hogy a vidéki színészet nem 
áll azon a fokon, hová a közönség igényei fejlőd
tek, s a legtöbb esetben le is mondanak az igények 
kielégítéséről, éa mindössze a kíváncsiság fölbuj-
togatáaa képezi a főfeladatot, mely már a megél
hetés föltétele lőn. A pesti szinügyi állapotok 
igazolják e vádat. A nemzeti színházon kivüli 
színpadok képviselnek nemzeties symbolumokat, 
de voltaképen a lét titán-való küzdelem szinterei, 
melyek megérdemlik a részvétet, do csak olykor 
viszonozzák ezt élvezettel. 

„ A hazafiság a nemzetiségnek" oly mottó, 
melynek lehet értelme demonstratiúra alkalmai 
időben, de folytonosan használva mindenkor, csak 
kongó frázis. Kegyeletnek, áldozatkészségnek van 
helye, de ha mind a kegyelet, m nd az áldozat-
kéazaég sok ideig igénybe vétetik, végre is kiki 
megkérdezi: de hát lesz-e ennek eredménye már? 
Színházba ma már senki sem jár azért, hogy „jus
son a színészeknek is valami," hanem járunk szó
rakozást éa élvezetet keresni. Ezt pedig csak el
vétve találunk. 

A magyar szinügyre a legkártékonyabb ha
tású volt az Offenbach-féle operettek mohó inau-
gurálása, melyekkel rontot ták az ízlést, melyek 
mellett az előadási képesség elcsenevészült. Ná
lunk átalában nem voltak tisztában a szinpadi 
szükséglet azon csiklandozó surrogatumával, melv-
lyel Oflenbach és követni szolgáltak a színvilág
nak, s mely fejlettebb szinügyi viszonyokközt pom
pás pénztári forrás lett, a nélkül hogy oly rombo
lást tett volna, mint a mi fejletlen viszonyaink 
közt. Most — minden arra mutat, itt legalább a 
fővárosban igen, — hogy e válfaj leélte magá t , 
megunt a élvezhetlenné vált, s ezzel együtt színé
szeink elveszték a főtámpontot! 

Pedig 8—10 év óta ennek fentartása vette 
igénybe erejöket. E válfaj nem magvas alakításra, 
hanem torzitá.-ra szánt alakjainak ábrázolásában 
forgácsolták el erejöket, a színpad komolyabb fol-
tételoivel alig foglalkozva, mert végre is a szinpadi 
hóbortosságok előadáaai jövodelmeztek legtöbbet, s 
igy ezek háttérbe is azoritottak minden egyebet. A 
azintársulatokat minden igazgató ugy szervezte, 
hogy az operettekre volt tekintettol; drámai elő
adásokra mindig hézagos volt a személyzet ereje; 
egy-kettő csak játszott valahogy, de a többibe 
már átszármazott a ledér múzsa grimace-os és 
handabandás malasztja. Természetes, hogy a drá
mai előadások elvesztették minden vonzerejűket, 
elvesztették hitelöket is. És mégis kellett az 
operetteken kivül egyebeket is játszani, mialatt a 
társulat egy része pihenőt tartson. Komoly stylü, 
nyugodt előadást kívánó szinpidi termékekkel 
küzködni immár hálátlan dolog lett. Mihez folya
modtak tehát ? A bécsi külvárosi színpadok fér-
czelményeihez, melyekben mindig mondvacsinált 
szerepek vannak egy-egy jobb vagy kedvelt 
szinész és színésznő számára. Ez értéktelen posz-
azékkal árasztották el mos ta magyar színpadokat, 
s lefordították azokat olyanok, kik az irodalmi 
nyelvet sem értik. Hanem ezek szerepeinek 
előadhatása igénye vajmi alantas volt, a könnyen 
elbánt azokkal a szinéaz. A komolyabb ambitió-
nak nem nyílt tere, a fejlődhetéanek nem volt 
alkalma. A nemzeti szinház kidőlt erőit nem lehet 
honnan pótolni, s a vidékről fölhozott képességek 
magukon viselik ama tévedező irány jellegét, 
melytől nem tudták megőrizni tehetségöket. 

Ily körülmények közt indult meg a főváros
ban a magyarosodás mozgalma, igy álltak a ma
gyar szinügy viszonyai, mikor Budapesten ata
lános lett a vágy, hogy a magyarosodás tényezői 
közé a szinéazetet is föl kell venni. És jöt tek Í8 
színészek. 

Csakhogy Budapesten a szinügygyel szem
közt sajátságos a közönség állaspontja. A főváros 
magyar eleme az arisztokraczia és az értelmiség 
tömegét foglalja magában. A lakosság nagy sza
porodásához a jelentékenyebb kontingenst a hiva
talok betöltéséhez, a szellemi és íróasztal melletti 
munkához szükséges erők szolgáltatták, melyek 
mind az intelligenczia osztályához tartoznak. Ezek 
igényei fokozottak, és szinházi nézeteiket a nemz. 
színházban szerzik, hol bár az előadások nem is 
állnak a tökély magas fokán, de mégis az egyön
tetűség éa komoly törokvéa színvonalán alól sem 
maradnak A közönség egy másik része: a polgári 
és kereskedői osztály átalában német. Be lehet 
vonni a színházba, mert szeret mulatni. De mikor 
ugyanazon darabokat látja, melyeket a német 
szinházban adnak elő, rendesen roszul, de olykor 
jó bécsi vendégekkel, akkor aztán ő is előveszi igé
nyeit. A harmadik osztály a dolgos népből való, 
Pes t ezen sajátságos szinházi látogató eleméből, 
mely magyar darabok és népszínművek előadásá
nál ostrommal foglalja el a nemzeti szinház ka r 
zatát, a va8árnaponként a színkörök legfelsőbb 
régióit is megtölti . Hanem ez az osztály hetenként 
csak egyszer jelenik meg tömegesen, a az operet
teket nem 8zereti. Volna még egy máaik osztály 
is, az t. i : mely a polgári osztály és karzati közön
ség közt foglalhatna helyet, a mesteremberek és 
családok, a gyárak jobb fizetésű munkásai, a kül
városi családok, hanom ezeket a színigazgatók 
nullifikálják a magasra csigázott beléptidijak 
által, mert a ki karzatra nem megy, annak nincs 

olcsó áron tisztességes helye. Egy ülőhelyért 
pedig ez az osztály, mely családostól monne szin-
házba, nem fizethet 1 frtot. 

A közönség tehát , mely a fővárosban a ma
gyar szinügyet fentarthatja, legnagyobb részében 
fölcsigázott igényű, azinészeink pedig caak kis 
mértékben képesek az igényeket kielégíteni, a ezért 
aok küzdelmet kell folytatni a lét miatt . 

A magyar szinügy ujabb küzdelmei a fővá
rosban a népszínházzal kezdődtek meg, s b u k á ^ 
ból áll első kisérlete. Nagy gondtalanság volt 
bukni engedni, mert nemsokára bekövetkezett, 
hogy ha a magyar kormány nom akarja azt a 
szembetűnő visszásságot eltűrni, hogy a minisz
terelnök hivatalos palotájának tőszomszédságában 
a roszaságáról híressé vált magyar fővárosi német 
színészek játszadozzanak, akkor je lentékeny sul>-
ventióval a nemzeti színházat, kell oda invitálni. 
Ugy ia történt. A népszinház számára nem volt 
segély, a budai várszínház megmontésére azonban 
12,000 ftnyi évi subventióval s a város részéről 
egyéb deputatumokkal kellett megmenteni a ma-
gyarosodási dekórumot, a nélkül, hogy a magyar 
szinügynek legkisebb haszna is lett volna belől ' , 
míg a nemzeti szinház szellemi rugékonyságár i 
egyenesen bénitólag hat . 

A népszinház volt különben az első, mely 
nálunk az operetteknek propagandát csinált. Rá 
volt szorulva, hogy- játékrendjét a német ajkuakra 
is kiterjeszsze. E mellett azonban változatos já 
tékrenddel működött , mely az eredeti szinműiro-
dalomnak is némi lendületet adott , mozgásba hoz
ván oly erőket, melyek a nemzeti szinház követe
léseinek meg nem felelhettek, de egy másodrendű 
színpadon már megálIhattak. Mind ennek vége 
lett. 

Hanem a várszínházzal sok jót • 1 lehetett 
volna érni, mikor segélyezését elhatározták, mert 
ily segély mellett a nemzeti színháztól külön álló 
jó társulat is megélhetett volna. Mi t eredménye
zett eddig a várbeli szinház? Semmi mást, mint 
hogy a nemzeti színházat testvéri gondok emész
t ik , játékrendjére zavaró befolyások származ
tak, a működő tagok pedig annyira el van
nak foglalva, hogy az eredeti uj darabok nem 
régiben is halomszámra nőttek fól. Tehát még 
az eredeti drámairodalomnak is kárára lett, 
holott ugyanazon segély mellett egy külön jó 
társulat fölnyithatta volna a színműirodalom 
azon forrásait is, melyekből szintén lehet üdülést 
nyerni, de mely kivül esik egy elsőrendű intézet 
falain. És volt-e befolyással a színpadi fejlődésre? 
Semmivel. Oda át rendesen próbaelőadásokat tar
tanak, vagy oly debut-ket rendeznek, melyek nem 
hatnak át a Dunáninnenre. E g y külön társulat , 
a vidék tehetségeiből állítva, megizmosulhatott 
volna, s tán a komikum terén sikerül neki kifej
leszteni azt, a mi tökéletesen hiányzik nálunk, 
t. i a magyar burleszk, a mi most a német színé
szektől ellesett utánzás, igen gyakran a legizetle-
nebb. Ezt a népszínháznak kell majd próbálgatni , 
holott megkaphatta volna készen is. 

A várbeli szinház ikersége a nemzeti szin-
házzal, meglehetős sérelmes a népszinház jövő 
fejlődésére, éa szinügyi terrénumunkon egy ké
nyelmes, de holt positiót támasztott , holott eleven 
és kiható működésű lehetett volna. 

Er rő l azonban most már késő beszélni, de 
fölemiitettük, mint elmulasztott alkalmat, honnan 
sok egyéb következmény is származott. Neveze
tesen a nemzeti szinház és Budaváros közti 10 
évre szóló szerződés szerint a magyar előadások
nak állandóknak kell lenni Budán. A várszínház 
azonban nyáron át teljesen alkalmatlan a látoga
tásra, mert kicsi, s ha megtelik, kiállhatatlan a 
hőség. Van azonban a Krisztina-városnak egy nagy 
színköre. Dísztelen faalkotmány ez, a elhiszszük. 
hogy a nemzeti szinház tagjainak nem nagy ked
vük lehetne benne játszani, de nem is já tszhat
nának folyton, mert a nyár i idényre egyhavi 
teljes szünidejük van. A nemzeti szinház igaz
gatósága tehát a nyári idényre kiadja a szín
kört vidéki igazgatóknak, kik május közepétől 
vagy június elejétől szeptember közepéig játszanak. 
Az igazgatónak nem lehet aemmi ambicziója, hogy 
3 _ 4 hóig tar tó szinidényre valami kiváló gondot 
forditson, díszletekről gondoskodjék, a az előadás 
csinyje érdekében költekezzék ; mert mind ennek 
vége lesz szeptemberben. Az előadások nehézke
sen indulnak meg, mert a társulat csak i t t szer
vezkedett, az ország különböző vidékéről, s mikor 
aztán összeszoknak, „kiismerik egymást" , mint 
mondani ezokáa, akkor ismét eljön szeptember s 
Thál ia vándorpapjai mennek más vidékre. A vár
színház 12,000 frtos subvontiója éa deputatuma 
ily nyári idényt biztoaitottak az egész fővárois 
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számára a magyar szinügynek. (A kedvezmény
ről a budai szinkörre nem ju t semmi.) 

A budai szinkörbeli idény átalában csöndes 
szokott lenni. A távoli helyre nem könnyű föla
dat eíesábitgatni a közönséget, melynek uri része 
m é g a szinkör dísztelenségtől is Anyáskodik; egy 
másik rész meg azért nom mogy, mert drágálja a 
belépti dijakat, de ha leszállítanák, szintén nem 
menne. Bényeiés Aradi színtársulata a lehető rósz 
sorsot vivták k i ; még Latabár és Miklósy tisztes
ségesen átúsztak az idényt. Most Fehérváry küzd. 

Tavaly Miklósy igen kecsegtetőnek találta a 
fővárosi mozgalmakat arra, hogy Pesten ideigle
nes fészket építsen a magyar színészetnek, s a vá
rosligeti gyermekszinházat téglástól szarufástól 
fölállította az István-téren. A kis társulat és kis 
szinház az egész télen jól megélt, vajmi szerényen 
igyekezvén kielégíteni a középszerű igényeket; 
de hát utoljára is a nemzeti szinházon kivül is le
hetett télen magyar előadást hallgatni. Miklósy 
most már tovább ment, s a nyárra egy nagy 
színkört épített a városligetben, hol szintén foly
nak az előadások. Szóval Budapesten a pVovin-
czialia azinészet egyszerre csak a közönség meg-
hódoltságára szimitot t , a n é l k ü l hogy valóban 
hódított volna, vagy csak komolyan is hozzá 
kezdett volna a hódítási kísérletekhez. Dunán-
innen vajmi középszerű erők mellett, tarkabarka 
látványosságok éa apró-cseprőségek közt foly a 
küzdés; Dunántúl vannak jóravaló erők, de a sen
kit sem érdeklő játékrenddel temetik el magukat. 

Szóval a mi Budapesten mindeddig a magyar 
szinügy tovább fejlesztésére történt, annak nem-
zetiességi szempontból van ugyan jelentősége, de 
e jelentőség még meglehetősen ideális, s az is ma
rad mindaddig, míg mélyebb érdekeltséget nem 
tud kelteni maga iránt. S ezt nem tudot t eddig. 
E g y kis tömeg az, mely rendesen el-elmegy az 
előadásokra, de nagy közönségről szó sincs. Hogy 
nagy közönséget hódítsanak, akkor nem oly fes
tet t , hanem igazi fegyverek szükségesek. 

J ó szemmel s gyámolitólag nézi mindenki e 
mozgalmat s törekszik is segíteni, de a hol a szín
művészeti jelentőség még a megélhetés nehéz 
gondjai által van elnyomva, ott nincs okunk 
diadalról beszélni, s mi őszintén kimondjuk, hogy 
ismerve a sziné8zet jelenlegi állapotját 8 azt a 
mély lethargiát , melybe az utolsó évtized alatt 
ju to t t , nem is hiszszük, hogy e diadal oly hamar 
bekövetkezzék, s bekövetkezzék oly mértékben, 
hogy Budapest szinügyi viszonyai csak valameny-
nyire is arányba jöhessenek hasonló nagyvárosok 
azinügyi viszonyaival. 

A fővárosban végtelen szükség van a népszín
házra, hogy erők és viszonyok bizonyos meghig-
gadáshoz jussanak. Ar ra vár minden föladat. A n 
nak kell színházba járó nagyközönséget terem
teni, mely Budapesten eddig lehetetlen volt a 
szinházi belépti dijak páratlan magassága miat t ; 
annak kell csiszolni az előadási erőket, annak kell 
gondoskodni egészen, de egészen uj já tékrendről , 
mi a színpadokra bizonyos szellemet vigyen a 
mostani léhaság helyett. 

A kik pedig addig, mint a főváros jelenlegi 
szinügyi viszonyainak tényezői mozognak, gondol
kozzanak mélyebb komolyságjai a helyzet felől, 
s ha a népszínházra váró föladatok valamelyikéből 
a megoldás felé tudnak segíteni egy-egy kÍ8 ré
szecskét, akkor elvégzik azt, mit az adott viszonyok 
közt lehet. 

Egy amerikai vállalkozó. 
(Barnum életéből.) 

V I . 
(Lind Jenny hangversenyei. — Mindenféle vállalatok és 

kísérletek.) 
Az első hangverseny szept. 11-kére volt ha

tározva. Leírhatat lan a láz, melylyel az első j e 
gyeket keresték. E g y kalapos azzal vetette meg 
üzlete hallatlan felvirágzásának az alapját, hogy 
az első jegyet sikerült 225 dolláron megvásárolnia. 
Ez pedig ugy történt, hogy Barnum a jegyek utáni 
roppant tolongást látván a meggyőződvén, hogy 
mindenkit ugy sem elégithet ki, a hangverseny 
előtti nap, egy népkertben nyilvános árverést csi
nált a belépti jegyekből. Igy kelt el az első jegy 
225 dol láron; a többiek is nagy összegeken, ugy 
n pgy, az eladott jegyekből ez este 10,000 dollárnál 
több jö t t be, mely összeg az előadás napján még 
7000-rel szaporodott ; ugy hogy az első előadás jö
vedelme meghaladta a 17,000 dollárt. Barnum ki
ben a méltányosság-érzet a legjobb számítással 
Párosult, önként ajánlotta föl L ind Jonnynek a 
" k ö t ö t t 1000 dollár helyett az egész fele jövedel

met ; s a meglepett és nagylelkű művésznő az- I 
napi egész diját jótékony czélra adta. 

Átalában a jótékonyság s gyöngéd jó szív 
volt egyik fő jellemvonása. Barnum erről sok apró 
történetet beszél el. Egy párt a legszivrehatóbbak 
közül föl kell jegyeznünk. Egyszer egy szegény 
varró-leány ment a pénztárhoz s mikor a belépti 
jegyért a 3 dollárt sóhajtva letette, mintegy ön
kénytelenül igy szólt : ,,egy heti keresményem 
megy rá, de már csak meg kell hallgatnom Lin-
det ." — Barnum ismételte a szót a mivésznőnek. 
Ezt nagyon meghatotta Megismerné ön azt a 
leányt?" kérdé. — „Bizonyára." — „Lessé meg a 
bejáratnál este 8 adja oda neki ezt a 20 dolláros 
aranyat, s mondja meg, hogy szivemből ölelem!" 
Máskor, Havannában, Vivallával találkoztak, a ki 
féloldalára bénultan, nom tudott többé keresni. I 
Barnum ráismert egykori akrobatájára s bemutatta 
őt Lindnek. Ez t meghatotta a szerencsétlen „mű
vész" aorsa, a egy jótékony czélra szánt előadás
nak a jövedelméből, melynek két főrészét egy kór
háznak s egy rokkantak házának szentelte, száz 
font sterlinget a rokkant művésznek adott. A 
kórház és rokkant ház elöljáróit, kik megköszönni 
jöttek adományát, nem fogadta el, mert hiszen 
csak kötelesség, hogy a boldogok és gazdagok a 
nyomorultakon segítsenek. Vivalla is szerette 
volna háláját kifejezni; egy tudós kutyája volt, 
azzal akart volna jótevőjénél „aufwartolni;" de 
Barnum az előzmények után őt aem merte bebo-
csátni a 8zegény, egészen elszomorodva távozott. 
Lind, meghallva ezt, érette küldött s kutyájáér t ; 
s a nyomorult embert talán boldogabbá tette 
ezzel, mint előbb a 100 fonttal. 

De nincs te rünk a Lind Jennyt jellemző vo
násokat, sem művészi diadalait részfetesen elbe
szélni, avagy csak futólag is érinteni. A mi ez 
utóbbiakat illeti, azok minden képzeletet felül 
multak s óriási összegeket hajtottak mind a 
maga, mind vállalkozója zsebébe. Barnum önként 
ajánlotta az eredeti szerződés javítását s fele nye
reséget; ez önzetlensége azonban a legjobb azá-
mitás volt, — lekötelezte a művésznőt, kit tanács
adói különben százszor elidogenitettek s a szerző
dés fölbontására rávettek volna. Ez esetben azon
ban mind azt, mit az eredeti szerződésen felül 
kapott, egy Barnum által óvatosságból kikötött 
pont szerint vissza kellett volna fizetnie, pedig ez 
összeg, a 60-adik hangverseny után már 77 ezer 
dollárt te t t volna, s így többet mint az eredeti, 
1000 dolláros dij maga. Igy Barnum jogos jöve
delme egy részéről lemondott, hogy minden meg
támadás ellen biztositotta magának az egészet. 
Mégis, egy a más kellemetlenség következtében, 
a 95-dik hangversenynél, mikor már az előre szá-
mitott haszon sokkal tul volt haladva, maga 
önként te t t ajánlatot azerződéaök fölbontására. A 
művésznő elfogadta. Megfizette a kikötött bá
natpénzt, 25.000 dollárt. S azután maga kezére 
adott hangversenyeket; de a kik eddig tanácsadói 
voltak Barnum ellen, most a hogy lehetett csal
ták s ő sokszor megbánta, hogy reájok hallgatott . 
Nemsokára férj hoz ment Goídsmidt Ottó nevű 
zeneszerző a zongorajátazóhoz, kivel együt t tanult 
volt zenét Németországban s kit azóta szeretett. 

B írnum könyvében a Lind-Jonnv-vállalat-
ról azóló fejezetek végén érdekeaen vannak öasze-
állitva a pénzbeli eredmények. E szerint a 95 
hangverseny összes bevétele 712,161 dollárt tet t . 
Ebből Lind 176,675 dollárt J kapott. A többi 
535,486 dollárból levonva á tgondo lha tn i : tömér
dek) költséget, mégis jóval több mint 200 ezer 
dollár tiszta haszon maradt Barnumnak. A jegyek 
rendes ára 3 és 7 dollár közt vál takozott ; de az 
árverési rendszer sokkal nagyobb összegeket ho
zott be egyes jegyekért. Emiitet tük azt a kala
post, ki a legelső jegyet 225 dolláron vette meg. 
A legdrágább jegy Providenceben kelt el 650 
dolláron; egy Boatonban 625-ön 8 egy Philadelfiá-
ban ugyanannyin. Több mások 1—2—3 száz 
dolláron. Now-Yorkban volt legtöbb előadás: 35. 
Azután New-Orleansban 12, Philadelphiában 8, 
Boatonban 7, San-Louisban és Cincinnatiban 5 — 
5, Baltimorban 4, s tb. 

A nagyszerűen tervezett s nagyszerűen sike
rül t L ind Jonny-vállalat után, egy sereg uj esz
mével 8 kisebb-nagyobb vállalattal látjuk foglal
kozni Barnumot. Nem szentelhetünk egy-egy 
külön szakaszt mindeniknek, de futólag legalább 
néhányat fól akarunk említeni, hogy e csodálatos 
ember eszének termékenysége a rendkívüli teyé-
kenysége, mintegy dióhéjba szorítva, felfoghatóvá 
legyen olvasóink előtt. 

E g y nagyszorü utazó-muzeumot akart létesí
teni, mely „Ázsiai karaván, múzeum éa mena-
geria" czim alatt járja be Amerikát E végből egy 

hajót küldött Ceylon szigetére, moly onnan min
denféle indiai természeti tárgyakat 8 ri tkaságokat, 
mindenek fölött pedig tiz-tizenöt elefántot hozzon. 
A mit lehet vegyenek, a mit nem vehotnok, fogji-
nak. Elefántot jelesen csak egy párt tudtak venni 
szép példányt; tehát fölfogadtak ezer benszülöttet 
s olindultak vadászatára, össze is fogtak tizen
három darabot, kőztök egy anyát, féléves borjával. 
A szállítmány megérkezvén, Barnum minden 
ázsiai tá rgyat összeszedett a múzeumából, hozzá
juk adta még Tom Thumböt s egy csomó más 
nevezetességet s megindította a „Karavánt ." Négy 
egész évig jár tak (maga nem kisérte) Amerikában; 
s mikor minden várost összejártak, zsebre tette a 
tömérdek tiszta hasznot a megszüntette a válla
latot. Két elefántot megtartot t magának; egy 
ázsiai ruhába bujtatott őrt állí tott melléjök, rop
pant nagy ekébe befogta, s szántatott velők, a . 
vasút mellett fekvő iranistani föld én. Nem a 
szántás kedvéért, dehogy! ugyanazt az egy kis 
darab földet szántották mindig; az őrnek vasúti 
menetrendé volt s csak arra kellett vigyázni, hogy 
a mikor személyvonat ment el, mindig munkában 
legyenek. Igy egész Amerikát eltöltötte a Barnum 
szántó elefántjai hire Mindenki gondol ta : „ha 
ennek annyi az elefántja, hogy szántásra is azt 
használja, mennyi mindennek kell lenni még a 
múzeumában; .de azt mognézem!" A tudakozó 
levelek egymást érték az elefánt használhatósága 
iránt a földmivelésnél: mennyit bir? mit végez? 
mennyit eszik? mi az ára egy elefántnak? stb. 
Barnum caak félre rakta az ezer meg ezer levelet; 
s fél év múlva, mikor gondolta, hogy elég volt 
már az elefánt-roklámból, nyomtatott köriratban 
válaszolt mindenkinek, hogy ne mondják senkinek 
(csak épen neki mondja), hogy az elefánt „igon 
hasznos állat nekem, a muzeumomra fordítni ezer 
meg ezer vasúti utazó figyelmét," de szántás
vetésre nem alkalmas, mert nem végez többet 
mint 4 ökör, s tartása többe kerül mint 12-nek, 
az ára p'ídig darabjának 10 — 12 ezer dollár. — 
Azzal túladott a kiszolgált elefánton. 

Máskor a , ,North Amerika" gőzös fele tulaj
donjogát vette meg; egy pár jó üzletet csinált 
vele, a Jó-reményfok felé; akkor nyereséggel el
adta; jókor, mert az épen akkor utón volt hajó 
soha sem érkezett vissza — elsülyedt. 

Máskor iámét művészekkel szorződött, kik 
közül elég lesz a hires Bateman-gyermekeket, kik 
közül egyik később nagyhírű színésznő lőtt, és 
Hayos Katalin kisasszonyt, az ünnepelt hegedü-
virtuóznőt, kivel Kaliforniában 60 hangversenyt 
adott, említeni; vagy egyéb ritkaságokkal, óriá
sokkal stb. lépett föl; a Fabor hires beszélő auto-
máját is ő mutogatta először, mielőtt még Euró
pában ismeretes lett volna. Százfélébe fogott, 
száz felé osztotta egyszerre figyelmét, de minde
niket egész figyelemmel vitte mégis, s minden 
sikerült neki. 

1852-ben kigyuladt iranistani palotája, épen 
aznap, mikor nagyobbik leánya menyegzőjét voltak 
tartandók. De a veazély, tetemesb kártétel nélkül, 
mégis elfojtatotts amenyegzőt, az oltástól csurgó 
ruhákkal, mégis csak megtartották. Barnumot nem 
egykönnyen vette ki valami a sodrából. Pénzt 
tudott csinálni mindenből. Egy nagy tolongásban 
elfogtak egy zsebmetszőt, a kit a rendőrség már 
rég hajhászott s a ki a maga mesterségében nagy-
hirre vergődött volt. Barnum, egy árvaháznak 
bizonyos összeget ajánlott föl, ha megengedik 
neki a zsebmetszőt múzeumában kiállíthatnia, 
hogy — monda — minden ember lássa s meg
ismerje máskor, milyen egy zsebmetsző. Tódult is 
nézésére mindenki. 

Máskor ismét tűzoltó egyletet szervezett s a 
legelső mesterek által készített uj szerkezetű vízi-
puskák 8 egyéb tűzoltó szerekkel először próba-
előadásokat rendezett, melyek a velők összekötött 
jótékony czélok mellett magának is sokat jöve
delmeztek. 

Ha valahol egy vállalat bukófélben volt, őt 
hivták segitségül s az ő részvéte — találékonysá
gával és tevékenységével — kirántotta a bajból. 
Igy a nemzetközi iparkiállitást is, melyet először 
hozzá nem értők kezeltek s a bukás szélére j u t t a t 
tak, de ő, sok rábeszélés után átvévén a vezetést, 
teljes sikerre jut tatot t . 

A növények országáról. 
I . 

A valódi tudományosság hazánkban is mind 
nagyobb fölkarolásban részesül és terjedését biz-
tositni igyekszik az uj tanrendszer, mely a nép
iskoláktól kezdve a legfelsőbb tanintézetekig 



336 

csa-

rainden irányban az alapos vizsgálódást tűzte ki 
vezérelvül. Ha erre nézve még hiányoznak is ama 
tankönyveink, melyek a megkívántató föltételok 
mellett eredetiek volnának, annál nagyobb szor
galommal karolják föl tanférfiaink a külföldi 
munkákat, melyek átültetésével nem csekélyebb 
szolgálatot tesznek a művelődésnek, mint ha ere
detit imának. Különösön a természettudományok
ban vagyunk ez eljárásra utalva, minthogy e 
részben — egyes eseteket kivéve — még alig 
tettünk valamit arra, hogy önállólag is fölléphet
nénk, s épen e tudományok azok, melyek folyto
nos fejlődésükben széles, alapos, tágas látkört 
kivannak a mivelőtül, a mit eddigi viszonyaink 
között nem lehetett mindig elérnünk. 

A természettudományok azon ágában, mely
ről itt szólani akarunk: a növénytanban ugyan mál
naiunk sem hiányzanak az önálló törekvések és 
az ezek alapján kivívott eredmények egyes vi
dékek és országrészek virágainak leírásában; de 
hiányzik o tudomány magasabb vezérfonala, mely 
kimutatva's fejtegetve a növénytan jelen álláspont
ját, a tanulónak és műbarátnak biztos tájékozást 
nyújtana. 

E bajon segítendő, fordította le Borbás 
Vincze állami főroáliskolai tanár Thomé növény
tanát, mely a magasabb igényeknek is megfelel. *) 
Eddig nagyon keveset kivántak a botanikustól, s 
illetőleg mindenkit botanikusnak tartottak, a ki 
egy-két műszót, egy pár növényt, s néhány 
ládot elősorolni tu
dott. Mai napság 
már kényesebbek \ 
az igények; a mai 
botanikusnak nem 
elég csak termino
lógiát és közönsé

ges osztályozást 
tudnia,hanem szük
ség, hogy a szövet-
és élettanban is jr it
tassággal birjon, 

valamint hogy a nö
vény-földrajzban is 
tájékozni tudja ma
gát. Ez volna a kö
vetelés a növény
tan mai művelőivel 
szemben; de fájda
lom, ép a növénytan 
az, melynek tanul
mányozására isko
láinkban 8 átalában 
mindenütt legcse
kélyebb időt for
dítnak, s így nem 
csoda, ha az egy
szerű növénytanban 
azaz: e tudomány 
elemeiben is minél 
kevesebbon dicse
kednek valódi ott
honossággal. Átalá
ban el kell ismer
nünk, hogy e tudo
mány terjedésére 

még nagyon keveset tettek hazánkban és a gyakor
latiság szempontjából meg alig használták föl amaz 
előnyöket, melyekkel a növények szeretetét és is
meretét terjeszteni lehet. A pesti egyetemi füvész
kerten kivi.il alig van egy-két valamire való és 
czéljának megfelelő botanikus-kert az országban, 
és nyilvános kérteinkben rendesen mellőzve van 
ama mód, mely a kiváncsiság fölébresztésére, te
hát a tanításra annyira előnyös, hogy t. i. minden 
ogyes virágot, cserjét-, fát a nevét és származá
sát meghatározó táblácskával lássanak el. 

Itt minden a látáson alapszik 8 hiába való 
minden magyarázat, minden okoskodás, ha a ta
nítvány előbb saját szemlélet által az illető nö
vény alakjáról, szinéről magának tájékozást, vagy 
legalább fogalmat nem szerzett. 

Az omlitett könyvnek, melynek kiadását és 
diszes kiállítását az Eggenbergcr-féle (Hoffmann 
és Molnár) akadémiai könyvkereskedésnek kö
szönhetjük, megvan amaz előnye, hogy elmé-
letisége mellett, mindent példákkal és képek
kel világosit föl, és átalában oly sok és szép 
fametszettel van ellátva, melyek minden leg-

*) A Hövényortiág tankönyve. Gvmnáziumok, reális
kolák, erdészek, gazdászok és gyógyszerészek, valamint ma
gán tanulók használatára, irta dr. Thomé O.W.; magyarra 
torditotta s helyenként jegyzetekkel kÍ3érte Borbás Vincze, 
i .lules tanár Pesten az állami föreáliskolánál. Budapest, Eg-

rger-féleakad.könyykereskedés(Hon"manr,és Molnár) 
(Nagy 8-rét 384 1. 890 fametszettel.) Ára 2 ft 60 kr. 

csekélyebb mozzanatra nézve is tájékozást nyúj
tanak. 

A könyv szerzője, — mint az előszóban nyi
latkozik — növénytanában az újkor gazdag ta
pasztalatait a szövet- és élettan köréből teljes 
figyelemre méltatta és a természetes rendszert kö
vette. A fordító a műszavakat illetőleg a Diószegi 
és Fazekas „Füvészkönyvéhez" ragaszkodott. 
Valóban, ha megfontoljuk, hogy a magyar füvész-
nyelv megalapítása óta aránylag nagyon keveset 
haladtunk, akkor bizonyára csak helyeselhetjük 
fordítónk eljárását és hálás emlékezettel gondol
hatunk vissza azokra, kik e század elején, a leg
mostohább körülmények között sem rettentek 
vissza a fáradságtól, s csüggedetlen kitartással és 
páratlan lelkesültséggel uj tudománynak vetették 
meg alapját. Diószegi mindig világító toronyként 
fog tündökölni a magyar tudományosság úttörői 
között és mellette a füvészet terén Fazekas és 
Földi sem fognak feledségbe merülni. Az utóbbi 
különösen nagyon sokat fáradozott a magyar ter
minológia megállapításában ; küzdött a barbárság 
ellen, s nem egy idétlen éa durva kifejezést küszö
bölt ki a műnyelvből. A fordító hiven is előso
rolja a bevezotéshez csatolt növényrajzi történe
tében mindazok nevét s működését, kik a magyar 
füvészet terén föltűntek. Említett ugyan köztük 
olyanokat is, kik ott csak mint műkedvelők sze
repeltek, de kifeledte Csokonait, ki nem egy ho
mályos kifejezés földerítésére adott alkalmat s 

vetkező szabatos meghatározást ad a növények 
földrajzáról: 

„A növény-földrajznak föladata a növények-
nok a föld felületén olyatén elosztásáról szólani, 
mely a világosság, melegség és nedvesség elosztá
sának megfelel. Ezen elosztás egyenetlenségei- és 
változatosságáról háromféle utón alkothatunk 
magunknak képet: a sarkoktól az egyenlítő felé 
mérhetjük át a földet, vagy a völgyekből a magas 
hegyek csúcsáig emelkedhetünk, vagy végre a 
statisztikával kezünkben azon helyeket jelölhetjük 
ki, a melyeket bizonyos növénycsaládot különösen 
jellemzenek. Ezen három beosztó elvnek megfele-
lőleg növényöveket, növényregiókat és növény
hazákat szokás megkülönböztetni." 

Mielőtt azonban e tudományra valamennyire 
részletesebben is kiterjeszkednénk, a könyv ismer
tetése végett szép fametszeteiből két érdekeset 
mutatunk be olvasóinknak, melyek elseje a konty-
virágfélék egyik legszebb példányát; a pandanust; 
másodika a legyezős pálmát ábrázolja. A pandanu-
sok különféle alakban jelenkeznek, 'élénken ta
núskodva arról, mily sajátságosan változik a kül
alak némely növényeknél; és mig például a 
pandanus odoratissimus a pálmákhoz hasonlít, né
mely fajok a broméliakat vagy a füveket juttatják 
eszünkbe. A léggyökökkel ellátott pandanus, 
melyet képünk ábrázol, külalakjára nézve nem 
sokat különbözik a broméliáktól, mint például az 
agavé- vagy aloétöl, és legszebb kifejlettségben az 

Indiákon és Poly-
nesiában található. 
A hölgyek bizo
nyára inkább érdek
lődnek apálma,mint 
a pandanus iránt. A 
pálmáké kedves faja 
szolgáltatja ugyanis 
szárítva a legyezőt, 
mely egyszerűsége 
daczára felér a leg
fényesebb chinai le
gyezővel. Az egy
szikűek osztályához 
tartozó,de különcsa-
ládbeli két növény 
(kisebb-nagyobb el
téréssel) a helybeli 
botanikus kertben, 
igen szépen kifejlett 
példányokban lát
ható és a ki meg
szemlélésük végett 
oda kirándul, bizo
nyára nem fogja saj
nálni a fáradságot, 
melyet ez ismerte
tés elolvasására for
dított. V. V. 

Legyezös pálma. Pandanus candelabrum léggyökerekkel. 

költeményeivel nagyban befolyt a műkedvelés 
terjesztésére. 

Nem hagyhatjuk különben emlités nélkül, 
hogy e könyv nem annyira közvetlenül a tanít
ványok, mint inkább szakférfiak, tanárok s mint 
jelezve is van, erdészek és gazdák számára van 
irva; és nemis ajánlhatjuk eléggé novezetteknok e 
művet, melyből igazi tudományosságot szerezhet
nek maguknak. 

A tanítványra nézve e tankönyv egykissé 
száraz, hogy ne mondjuk rideg. A szigorú dis-
ciplina az ifjút, s a gyermeket főleg zavarba hozza, 
s a helyett, hogy hatása alatt bemélyedne a tárgyba, 
menekülni igyekszik oly dologtól, mely mosolygó 
és örökkén vonzó világa mellett, az elméletiség 
bonyolultsága, az elnevezések tömkelege következ
tében reá nézve hozzáférhetlonné válik. 

Teljesen ujat foglal magában ránk nézve e 
könyv, tudományos szervezetén kívül, ,,a növény
ország őslénytana" és „a növények földrajza" kü
lönleges tárgyalása által. A növények földrajzát 
illetőleg ugyan Thoménál sokkal szeretetremél
tóbb szerzőt is ismertünk, nevezetesen a svájczi, 
korán elhunyt Kabschot, ki, különösen a ma
gyar alföld virányának bemutatásánál, költőhez 
méltó lelkesültséggel karolta fól tárgyát; de te
kintve azt, hogy Kabsch nagyon is részletesen ter
jeszkedik ki mindenre, ez okból viszonyainkhoz 
képest, meg lehetünk elégedve Thoménak rövi
debb művével is. Ennek nyomán fordítónk kö-

Egyveleg. 
** (Időjóslat egy 

U csésze kávéból-) Sau-
vogeon ur Valen-

cziából több éven át tanulmányozta a tünemé
nyeket, molyek egy csésze kávéban előfordul
nak, miután azt megezukrozta volna. Az ő 
következtetései ezek: Ha a ezukrot, a nélkül, 
hogy a folyadékot kevernők, nyugodtan fölol-
vadni hagyjuk, akkor tudvalevőleg léghólyagok 
merülnek föl a fölszinen. Már most, ha ezek habos 
masszát képeznek a csésze közepén, ugy tartósan 
szép időre lehet számítani; ha ellenkezőleg a hab 
a csésze széle körül körben ülepedik meg, erős 
esőzés áll be; ha a hab a közép éa szél közt ma
rad, változandó idő lesz; ha a nélkül hogy meg
osztanék, a csészeszél egy pontján gyülemlik, 
mérsékelt eső várható. Azt is állítja, hogy e je
lenségeket szorgalmasan egybevetette a hő- és 
légmérővel. 

** (Stanley többet ér, mint Livingstone.) A 
londoni könyvkereskedésekben ugyanis egy shil
lingért árulják Stanley arczképét, ellenben a so
káig elveszettnek hitt öregnek, Afrika belseje 
hires fölfedezőjének arczképe csak egy fél shilling-

** {Okos ló.) Pennsylvaniában egy uri em
bernek nagyon okos lova van. Reggel a szekér 
elébe fogják és a derék értelmes állat elviszi a 
gyermeket az iskolába; kocsisra nincs szükség, 
csendes lépésbe menve baj nélkül viszi el őket, 
sietve tér haza, és estve ismét utánok megy, az 
orrát az iskola ablakához dörgöli, hogy a gyer
mekek vegyék észre a jelenlétét. 
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T Á R H Á Z . 
Irodalom és művészet. 

— (A vallás- és közoktatásügyi minisztérium) 
magyar és német nyelven egy Névjegyzéket adott 
ki, melyben a nevezett minisztérium által az 
1873-ki bécsi világkiállításon rendezett tanügyi 
gyűjteményes kiállítás tárgyai kimeritőleg össze 
vannak állítva. E kötetet a „Bécsi Kiállítás" 
czimü mellékletünkben részletesebben ismertetjük. 

— (Magyar gazdák számára) Kenessey Kálmán 
ismét egy becses gazdasági munkát irt „A trá
gyakezelés népszerű kézikönyve" czim alatt. Nem 
kell magyaráznunk, mily fontos szerepet visz a 
mezőgazdasági ipar mai helyzetében a helyes trá
gyakezelés, melyre azonban, fájdalom, gazdáink 
nagyobb része még nem fordit kellő figyelmet. 
Szerző nagyfontosságú tárgyát azon csinos, s 
mindenki által könnyen érthető modorban tárja 
elénk, mint a hogy a néhány éve általa irt s pá
lyadijat nyert „A szántóvető arany szabályai" ir-
vák; nemcsak a gyakorlati gazdának szolgálhat e 
mű tanulságos olvasmányul, de a természet tudo
mányok más kedvelője is érdekes olvasmányt ta
lál benne. Nem tekintve, hogy a mű tárgya terje
delméhez képest behatóan s szakértelemmel tár
gyaltatik, azon érdeme is van, hogy a gabnane-
müek túltermelése által okozható talajkimerülés 
szomorú következményére utal, s az ennek gátot 
vető s nagy horderejű állattenyésztés fontosságát 
tárja elénk. Kenessey müve rajzokkal is fölvilágo
sítva adja elő a tárgyat s óhajtjuk, hogy e hasznos 
füzetet gazdáink közül mentül számosabban olvas
sák. Ára 50 kr. 

— („Kisgyermekes anyák könyve") czim alatt 
egy kis füzet jelent meg, melyet családanyák s 
ifjú házaspárok számára Szabó Dániel, Szabolcs
megye főorvosa irt s a szabolcsmegyei és hajduke-
rületi orvos-gyógyszerész-egylet megkoszorúzott, 
mint hasznos és népszerű munkát, melynek elter
jedése kívánatos. A könyv Debreczenben Csáthy 
Károlynál már második kiadásban jelent meg s 
ára 50 kr. 

— (Apesti első bölcsőde-egylet) 1810—73-diki 
bárom évi működéséről egy kis füzetben adta ki 
jelentését, mint e jótékony egylet tizenegyedik 
évkönyvét. Ez egylet védnöknője Erzsébet ma
gyar királyné ő Felsége s élén előkelő hölgyek és 
buzgó»tisztviselők állnak, a mi a bölcsődének még 
nagyobb virágzására nyújt kilátást. 

— (A „Természettudományi Közlöny") júliusi 
(47-ik) füzete megjelent. Szerkesztik SzilyKálmán 
és Petrovics Gyula. Tartalma a következő: „A 
lassú égés," Lengyel Bélától; „A gégetükör tör
ténete és jelentősége," Navratil Imrétől; „A ga
bona-rozsda," Klein Gyulától. Apróbb közlemé
nyek a csillagtan, meteorológia és természettan 
köréből; társulati ügyek és meteorológiai följegy
zések a juniushavi időjárásról. 

— (Uj lapok.) „Rozsnyói hiradó" czim alatt e 
hó 3-án uj lap indult meg a felvidéken. Szerkeszti 
s kiadja Gothard Endre. Előfizetési ára félévre 3 
frt. 20 kr. — „ Üzleti értesítő" czim alatt hetilapot 
akar megindítani Szmrecsányi Náthán, mint tulaj
donos és felelős kiadó, Ócsvay Árpád, mint szer
kesztő ; e lap mint a közlekedés, ipar, kereskedés j 
közlönye szándékszik megjelenni, magyar és né- ' 
met szöveggel. Előfizetési ára egész évre 6 frt; 
Budapesten 4 frt. 

— (A „Mayer'8 Reisebúcher") czimü elter
jedt német vállalatban egy „Franz Stehlik" nevű 
ember Pestet lelkiismeretlen szöveggel s oly tér
képpel ismerteti, melyen a redout helyén még a 
régi német színház áll; ez a térkép harmincz év 
előtti. A könyv mitsem tud alagútról, akadémiá
ról, redouteról, rakpartról. 

—cs— (Uj zeneművek.) Lapunk egyik szá
mában említettük volt azon örvendes jelenséget, 
hogy fővárosunkban és ennek példája nyomán a 
vidéken is a magyar zene, és különösen a népdal 
mindinkább tért kezd nyerni és ki kezdi küszö
bölni a „Höher Péter" és „Schneider Fáni"-fóle 
bécsi ledér dalok importált tömegét. Hasonló tü-
nemónynyel találkozunk — amannak mintegy 
hátteréül — ujabb zene-irodalmunkban is: nem
csak mennyiségileg, de minőségileg is tért nyer 
abban az idegen gaz által már-már kipusztított 
hazai termény, s jobb zeneiróink fáradságuk, ki

adóink költségeik megtérítését remélhetik a kö- I 
zönségnek jobbra változott Ízlése folytán. Jó pél- | 
dával jár zeneiróink előtt, nagy zenészünk Liszt j 
Ferencz, ki ujabban előszeretettel foglalkozik a | 
magyar zenével, mely különbon is nagy részben 
neki köszönheti bevezettetését a világzenébe, Ő 
mutatta be, az ő varázs ujjai magyarázták leg
először méltóan a nagy világ legelső zeneköreiben. 
Talán Liszt is némi hálával tartozik e zene iránt, 
mely már az újság és eredetiség varázsa által is 
nem egy babért szerzett koszorús előadójának, ós 
e hálájának ad kifejezést midőn visszatérve sze
relme első tárgyához, a magyar zene ápolására 
nyújt segédkezet. A már e lapok hasábjain ismer
tetett öt népdalán kívül ujabban a „szózat és ma
gyar hymnusz" átiratát nyertük tőle. E mű impo
záns alkotásával a múlt idény egyik hangverse
nyében a legméltóbb módon, nagy zenekar által 
mutattatott be. Mennyi erő, mily emelkedett
ség nyilvánul a nemzet e két imájának mesteri 
összeolvasztásában, a mindig újra és mindig uj 
változatban visszatérő alapeszmék mily mesterien 
húzódnak végig az egész művön. Az előttünk fekvő 
zongoraátirat (ára 1 ft 20 kr) csak erőtlen kinyomata 
lehet ugyan az eredeti, nagyszerű hangszerelésé
vel kimagasló alkotásnak, de azért kitűnő a maga 
nemében és egy magyar zenekedvelő zongorájánál 
sem szabadna hiányoznia. A magyar salon-zene 
szorgalmas munkása, Székely Imre 26, 27 és 28-ik 
magyar ábrándjaival (áruk egyenként 1 frt 50 kr) 
gazdagitá zeneirodalmunkat. Ki ne ismerné ná
lunk Székelyt? a ki pedig ismeri, az mindig reá 
fog ismerni. Az ő keze alatt a legszilajabb dalla
mok is a chablon-kényszeröltönyébe szorítva, mint 
salonképes dalvirágok kerülnek a czifra ruházaton 
bámuló közönség elé. Székely par excellence ido
mító, anélkül hogy ez irányban képes lenne Tisza 
Aladárt utolérni; amaz még esztergával simít, ez 
utóbbi gyaluval. Szabadjon például idéznem akár 
legújabb műveit: „Befútta az utat a hó" és „Ked
velt népdalait," számszorintlö, melyek szerencsét
lenségükre Ábrányi Kornél „Tamási József kedvelt 
dalai" czimü népdalgyüjteményével csaknem egy
szerre láttak napvilágot és így önkéntelenül is ki
hívják az összehasonlítást. Ábrányi gyűjteményé
ben a népdalok legtöbbje jellemző csinos beveze
téssel van ellátva, kifogástalanul hangszerelve ós 
lehetőleg hiven visszaadva a sajátságos magyar 
zamat. Említést érdemel még Sipos Antal „Magyar 
lant"-ja, átiratok hét kedvelt népdal felett (ára 4 
füzetnek 1 frt 60 kr.), melytől az eredetiség meg 
nem tagadható, ha mindjárt helyenként kissé indo
kolatlan módon tör is magának utat. Sok czikor-
nyája kevéssé találóan van bele illesztve, mintegy 
hajánál fogva elérántva és árt az egész egyöntetű 
jellegének. Nagy szerencséje a dallamok választá
sában sem volt, és a „Csípd meg bogár," „Helyre 
Kati" stb-féle nóták inkább egy-egy korhelytanya 
t. ez. közönsége, mint azok számára illenének, kik 
józan állapotban szoktak a zongora mellett szóra
kozást keresni vagy másoknak nyújtani. Nemcsak 
a szöveg, mely mégis mintegy össze van nőve a 
dallammal, annak kiegészítő részét képezvén, de 
melyet épen nem szükség mindenkinek tudni, 
hanem a dallam maga is olyan izü, melynek jellem
zésére legjobb magyar szó a: triviális. Keressünk 
más dallamokat, van elég hála az égnek, ha nincs 
a jelenleg divatozók közt, keressük fól, elevenítsük 
fól a régieket, melyek mellett apáink mulattak; 
csak ne taszítsuk le népzenénket az őt méltán 
megillető helyről a Schnadahupfl-ek selejtes szín
vonalára. Hogy ez ne történjék, arról gondoskodni 
első sorban a zeneirók dolga, ők hivatvák a közön
ség zeneizlését képezni, finomítani. Tegyék ezt te
hetségük, legjobb igyekezetük szerént és a zene-
bírálatban bizonyára hathatós támaszt találan-
danak. 

— (Mai számunkhoz) mellékelve veszik 
olvasóink a „Vasárnapi Újság" „Bécsi ki
á l l í t ás" czimü mellékletének 11-ik számát. 

** (Az uj operaház) építési programmjának 
készítésére a belügyminiszter küldöttséget neve
zett ki. Elnök: Podmaniczky Frigyes báró, tagok: 
a belügyminisztérium részéről: Ribáry József mi
nisztori tanácsos, a közmunka-tanács részéről: 
Lipthay Béla és Ybl Miklós, Pest város részéről: 
Havas Ignácz, Csengey Endre, Királyi Pál, Ger-
lóczy Károly, a nemzeti színház részéről: Erkel 
Ferencz, Szigligoti Ede, Lehmann Mór, mint fel-
kérts zakértők : Weber Antal ópitész és Skalniczky 
Antal építész. Hír szerint az első ülés e hó 12-kén 
fog megtartatni. 

Közintézetek, egyletek. 
•• (Az orvosok- és természetvizsgálók) központi 

bizottsága az idei nagygyűlés ügyében azt a hatá
rozatot hozta, hogy miután Győrött, az idei nagy
gyűlés helyén, a kholera megszűnését remélni 
alig lehet, azt a jövő évre halasztják. 

Egyház és iskola. 
** (Sayous Ede,) nemzetünk és irodalmunk 

derék barátja, a franczia protestáns-társulat múlt 
havi ülésén Meliusz Pétert, Debreczen 300 év 
előtti lelkészét ismertette, s egyúttal részletesen 
szólt a magyar protestantizmus eredetéről. 

** (Dr. Arányi Lajos) nyugalmazott egye
temi tanár egy régebben tett 1000 frtos alapít
ványát 3000 frtra emelte, melynek egy részét a 
kórboneztanban kitűnt tanulók kapják, más részét 
pedig egy kórszövettani pályamunkának adják ki. 

** (Egyetemi magántanárok.) A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Bodnár Zsigmond pesti 
k. főreáltandai rendes tanárt, a magyar nyelv és 
irodalomból, dr. Hidogh Kálmán pesti kir. főrc-
áltanodai rendes tanárt, a zsirnemü testek vegy
tanából egyetemi magántanárrá lett képesittetésök 
folytán, ezen minőségben megerősítette. 

** (A fiumei haditengerészeti iskolában) 
a jövő tanév elejére több fizetéses, félfize-
tésü és néhány díjtalan hely is üresen áll. Katonák 
és tisztviselők fiainak előnyt adnak, de bejuthat 
más is. Az ifjaknak egészségeseknek, jószemüek-
nek, alsó gymnáziumot vagy reáliskolát sikeresen 
végzetteknek kell lenniök. Tizenhárom évesnél 
kisebbet s tizenötnél korosabbat nem vesznek be. 
A fizetéses hely évi összege 551 frt 25 kr, a fél-
fizetésűé pedig a fele. 

** (A pesti ref. egyház felsőbb leányiskolájá
nak,) mely M. Kalocsa Róza asszony vezetése alatt 
áll, évi vizsgálatai július 21-én d. e. és d.u. fognak 
megtartatni a pesti ref. egyház épületében. 

Mi újság? 
© (A fővárosi „holt idény") már teljes mér

tékben beállott. Ilyenkor a legfontosabb esemé
nyek azok szoktak lenni, hogy a fővárosi kapi
tányság hány szekér éretlen gyümölcsöt kobozta-
tott el és hány hordó éretlen vagy már megposhadt 
kovászos ugorkát öntetett ki a Dunába, hogy 
olcsóbb vagy drágább áron tönkre ne tegyék vele 
az élelmes kofák a szegény fővárosi nép egészsé
gét. Eddigelé még, hála isten, mi itt Buda-Pesten 
elég jól állunk egészség dolgában, mert ahhoz 
képest, a hogy némely vidéken állnak a dolgok, 
a fővárosban nincs is kholera. Méltán mondjuk, 
hogy „hála istennek!" mert csakugyan nem az 
emberek gondoskodása és elővigyázata őriz meg 
bennünket. A fővárosi „ideiglenes vízvezeték," 
mely azonban, ha Pest városától függene, örök 
időkig is fennállna a mai ideiglenes minőségében, 
oly rothadt vizet ad a szomjazóknak, hogy, mint 
a parádi vizet, befogott orral kénytelen az ember 
meginni. Még ha a szine tiszta és átlátszó is, de 
szaga oly kiállhatatlan, hogy a Dunában bukdá
csolva kellemesebb italt iszik az ember a Depigny, 
Káldor és Bodnár stb-féle uszodák természetes 
vizéből, mint a Lindley-féle szűrőkön, csöveken 
vezetett, drágán fizetett korcsmai borpótlékból. E 
csapással versenyez a budapesti házak nagy részé
nek levegője. A városi hatóság és a szemét-kihor
dás bérlője között feleselések folynak, hogy ki 
miatt szokott a szemét néha hétszámra is kivitetlen 
maradni egyes házakból ? A szeméthordók a házi 
urakat és lakókat, ezek viszont a szeméthordókat 
okolják. A fertőzetlenités majd mindenütt szü
netel, s ha a kholera csakugyan megindul, majd 
akkor megkezdik a kapkodást. Hogy e viszonyok 
előbb meg nem változnak, azt már csak abból is 
lehet következtetni, hogy a nyáron már nem lesz 
szerencsénk fejedelmi vendégekhez, a kiknek 
kedvéért a tisztaságra is kell adni valamit. Ha a 
persa sah ő kegyelmessége megjön is, azzal nem 
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okat törődünk, mert Tehoran, Iszpahan, Kábul , 
Siráz atb. városokhoz képest ta lán csak tisztának 
fogja találni a Terézvárost, meg a rácz-várost is. 
H a pedig nem: tessék ő felségének befogni az 
orrát . — A vidékről jövő kholerahirek kellemet
len hatása mellett, jól esnek az embereknek az első 
aratási tudósitások, melyek kedvező eredményről 
szólnak. Az alföldről már uj gabonát is hoztak ;i 
fővárosba a napokban, 84 fontos búzát s ezzel egy
szersmind Szolnokból is olyan tudósítás jött , hogy 
azon a környéken dús aratást várnak. A mostani 
világban nem is kell nekünk egyéb, mint a régi 
jó kívánság szerint, három b.: bor, búza, békesség! 

** {A Kazinczy-muuzoleum) Széphalmon ősz
szel már készen lesz, miután az akadémia köze
lebb kilenczedfél ezer forintot utalványozott a 
díszítések befejezésére és a Kazinczy-mellszoborra. 

** {Hunfalvy János) tudósunk az orosz czár-
tól a Szaniszló-rend lovagkeresztjét kapta. A 
szentpétervári statisztikai kongresszusra vonat
kozó emlék ez. 

** {Türr tábornok) szülőföldje : Bajaváros 
plébánosához, Latinovics Gábor préposthoz kö
zelebb a főispáni beigtatás alkalmából, ötszáz 
forintot küldött. Ebből száz forintot az ünnepély 
költségeire ajánlott föl; százat a polgári lövöldé
nek szánt; háromszázat pedig két tanférfi számára, 
kik a világtárlatot meglátogatván, ott szerzett 
tapasztalásaikról, majd a téli idényben oktató 
előadásokat tartsanak felnőtt iparosok részére. 

** {Fejedelmi vendégek Bécsben.) A persa 
sahot, ki jelenleg Paris vendége, hol nagy ünne
pélyekkel fogadják — e hó 21-kén, vagy 22-kén 
várják Bécsbe, hol az udv. palotába fog szállni. 
Bécsből hir szerint Budapestre jő s innen Szent-
Péterváron keresztül tér vissza birodalmába. — A 
würtembergi királgné n héten volt a bécsi udvar 
vendége, de inkognitóban, miután nem akarta, 
hogy ottléte alkalmából hivatalos ünnepélyeket 
rendezzenek. A tv Úriembergi király, neje elutazása 
után, 13-án érkezik Bécsbe. — Az olasz udvar ré
széről Humbert trónörököst szeptemberre várják; 
a szultán s a khedive megérkezésről még nem tud
hatni bizonyosat. 

** (A würtembergi királynéról.) Olga würtem
bergi királyné ifjúságából bécsi látogatása alkal
mával a lapok a következő érdekes tör ténetet 
közlik: Olga királyné Miklós czárkedvencz leánya 
volt, a ki a czárnál sok olyat is ki tudot t vinni, a 
mit más nem. Olga herczegnő a tengerparti palo
tában élte legboldogabb napjait, s értett a mások 
boldogságának előmozdításához is. Leg inkább 
szeretett az udvari park egyik szép fasora alat t 
sétálni holdas nyári éjeken. I t t szeretett sétálni 
aztán egy fiatal ember i s . . . Feke te fürtéi, deli ter
mete érdekessé tették, habár kopott ruhája nem is 
sojtetett valami fényes állást. A herczegnő nem 
először vette it t észre az ifjút andalogni, s egy 
este komornyikját utána küldé, kéretve, hogy j e 
lenjék meg előtte. Az ifjú m é g i s j e len t ; a her
czegnő megkérdezte tőle : hogy kicsoda. „ A t y á m 
Szentpétervári t énekmester volt, — feleié az ifjú, 
— de egy lengyel kör tagja lévén, Szibériába 
hurczoltatott. En Nápolyban születtem, s most i t t 
leczkékből s zeneszerzeményeim csekély dijából 
élek." „ T á n most is komponált ?" — kérdé a her
czegnő. „ Igen .egy románezot." — „Megnézhetem?" 
— „ H a szabad volna remélnem, én ezt fenséged
nek szeretném ajánlani." — „Jöjjön el néhány 
nap múlva." — Olga herczegnő nagyobb dolgo
kat is ki tudott vinni szüleinél, mint egy ajánlat 
elfogadását. Néhány nap múlva Olga a családi 
hangversenyben egy bájos dallamot zongorázott 
s ké rdez ték : kitől van? — „ A szerző neve Fede-
ricctf Ricci, a mű czime: „ E g y este a Péter-udvar
ban." E t tő l fogva Bicci, a későbbi „Pr ig ioni di 
Edimbur<?o," „Fol l ie á R o m é " sat. dalmüvek 
szerzője, Uonizett i versenytársa, az orosz udvar 
pártfogoltja lett . Államköltségen képeztették s 
utóbb a pt tervár i zenede igazgatója lett s ma is 

az. Atyja amaz esti találkozás után csakhamar 
visszanyerte szabadságát. 

** {Izabella spanyol exkirályné) szombaton 
este érkezett Bécsbe. Az exfglség Rómából utazott 
Bécsbe a kiáll í tásra, és ott a Britannia-szál
lodába szállt. Vele van öt gyermeke, és har-
minczöt személyből álló k i sé re te , köztük egy 
házikáplán, egy háziorvos, két tábornok, kama
rások, stb. M a r t o n azonban nincs ott. A vendég
könyvben a volt spanyol királyné „toledói grófné" 
névvel van beirva; mint mondják, különösen 
Ch imbord gróffal kerüli a találkozást , nehogy 
lá togatásukat konjektural-politikai feszegetésekre 
használja föl a sajtó. A király is tet t nála rövid 
látogatást a vendéglőben. Izabella ex-királynő 
föltűnés tárgya a bécsi kiállításon, miután túlsá
gosan kövér lévén, mindig kis kocsiban tolatja 
magát s rendesen nagy embertömeg s kíváncsi 
gyermokek kisérik a magát buzgón legyező asz-
szonyságot. 

** (Patikárus Ferkó népzenész síremlékére,) 
mint Vasvári Kovács József jelenti, szépen foly
nak az adakozások, s eddig 283 frt gyűl t be. 

+ {Halálozások.) Györffy László, nagyváradi 
latin szertartású nagyprépost, phárosi vál. püspök, 
a szépmüvészetek és bölcsészet tudora, 86 éves korá
ban elhunyt. — Ünger Emil, pesti fiatal műépítész, 
34 éves korában meghalt. Képzett ifjú volt, kinek 
felügyelete alatt eddig is több szép épület emel
kedett. Halálát meghűlés okozta, mert egy csol-
nakázás alkalmával a Dunába fordult. — A hu
ni.-vásárhelyi ref. lyczeum egyik derék, fiatal t a 
nára, Tóth Károly, 26 éves korában, kholerában 
elhunyt. — Kassay Imre, szendrői derék plébános, 
e hó elsején a kholera- betegek körüli buzgó fára
dozásainak áldozatul esett. — Szintén e j á rvány 
áldozata l e t t : Miskooics Anasztáz, a premontrei 
rend. tagja, Metzenzéf'en (Abaujmegye). A boldo-
gul thosszuideigtanárkodot t a premontreiek gym-
náziumaiban, N.-Váradon, Kassán, stb. Utóbbi 
időben a rend jószágkormányzója volt. — Budán 
pedig Szabó Elek, a budai kir. törvényszék fenyítő 
osztályának jegyzője lett, a kholera áldozata. — 
Emresz ismert pesti kereskedő fiatal neje : Leyritz 
Irén 23 éves korában meghalt. — Kun Bertalan 
tiszáninneni ref. szuperintendens leánya: Erzsike, 
Miskolczon a himlő wldozatalett, l ő éves korában. 
— Nagyszombat városi főorvosa: dr. Huberth F e -
rencz 63 éves korában elhunyt. —Kassáról dr. Fe-
renczy József ref. lelkész haláláról értesitenek. Az 
elhunyt testvére volt a szobrász Ferenczynek, ki 
nek müveit csak nemrég ajánlá föl a hazai főis
koláknak és muzeumoknak. Magas életkort , 76 
évet élt s halálát szélhűdés okozta. 

Szerkesztői mondanivaló. 

SAKKJÁTÉK. 
710-ik sz. f. P a p D e z s ő t ő l 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

a V> c <1 e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a második lépésre mattot mond 

A 705-ik számú feladvány megfejtése. 
(Czenthe Józseftől ) 

Vil.T 
1. Vbl b2 . . 
2. Vb2 -b6 . . 
3. B d 4 - e 4 t . 
4. V b 6 - d 4 mar. 

2 
3. Pf8—d6 f . 
4. Vb6—dti inat. 

a) 

Söt. 
c4—co 

H f b - e t ( a ) 
teisz. szer. 

2. FdS g2 : 
3 F b 8 - d 6 : 

— T.-Szeeső. B. J . Többszöri szerk. izeneteink nem 
azoknak szólnak, a kik a dolog rendjét magák is tudják 
és nem azt jelentik, hogy mi t. olvasóink érdekében sajnál
juk a fáradságot. Csakhogy természetesen mi sem tehe
tünk egyebet, mint hogy a kiadó-hivatal figyelmét külön 
is fölhívjuk, mint a mostani esetben is tettük. A vidéki 
postai rendetlenségeket mi is sajnáljuk SÍ óhajtanok, hogy 
mindenütt rend és pontosság uralkodjék postaügyünkben. 

— Dévény-Ujfaln. L. F . Az emiitett ügyben intéz
kedtünk ; minden rendben lesz. 

— Bécs. K. F . Az efféle közlemények, ha kiadásra 
méltók, díjtalanul vétetnek föl a lapba. A mellékelt össze
get tehát vi-szaküldtük. 

— Szklenó. P P. Fürdói tudósításokat szivesen foga
dunk ; de csak ugy közölhetjük, ha a fürdői életről és tár
saságról érdekes adatokat foglalnak magukban. Ez csak 
egyszerű hirdetés lenne, mely a lapban nem igen volna 
helyén. 

— Szombathely. S. G. A czikk tárgya nagyon érde
kes, de teljesen újra kellene dolgozni a kiadás elótt. A 
vers, mint a ríme is mondja, csakugyan nagyon nyers. 
Majd a sültebbekből kérünk. 

— Debreczen. G. M. Azt az egész orsz;íj;ban tudják, 
hogy nyáron nagy a meleg, ha versből nem ulvassák is. 
Viszonzásul mi is küldünk egy diákverset a nyárról, mely 
igy hangzik: Disznó forró idő! Az ember majd megfő. 
Ilyen ezudar meleget Értem én már eleget. 

— München. M. G. A kívánt változtatást mindjárt el
rendeltük; a kiállításba helyezett találkozásnak ürülünk. 

Helyesen fejteHÁk m e g : Veszprémben: Fülöp József 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Debreczenben: Zagyva 
Imre. — Aradon: Kovács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer 
Károly. — Ufalun: Farkas Ferencz.— A pesti sakk-kör. 

— ( t Czenthe József) hites ügyvéd folyó év 
június 15-én hunyt el Miskolczon élte 29-ik évében. 
A megboldogult, mint jeles tehetségű sakkista és 
számos szép feladvány szerzője, érzékeny veszteség 
sakkrovatunkra is, melynek sok éven át lelkes 
munkatársa volt. Feladványai nemcsak nálunk, 
hanem külföldön is átalános elismerést arat tak. 
Béke pora i ra! 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
Politikai Újdonságok 

1873-ik ovi julius—deczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

agytitt. 
Félévre (július—deczomber) 6 frt 

Csupán a V a s á r n a p i Újság : 
Félévre (július—deczember) 4 frt 

Csnpán a Po l i t ika i Újdonságok : 
Félévre (július —deczember) 3 frt 

S ( T * Egyes előfizetések legczélszerubben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

$gtF~ Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 18/3. 

4 Vasárnapi Újság és P. Újdonságuk 
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

Hónapi -és 
He i inap 

1 

H E T I NAPTAR. 
Katha l i kus és 

n a p i 
p ro t e s t áns GArdg-erosz 

n a p t á r 

13 Vasár 
14 Hétfő 
15 Kedd 
16 Szerd 
17 Csőt. 
18 Pénr. 
19 Szóm 

Július 
E 6 Margit szűz I 
Bonaventu i. 
ApOSt . Oi-7.il,. 
Karmel. bol. asz. 
Zoroard András 
Arnold, Kamilla 
Paul Viucze 

Izrael i ták 
naptára 

!| Július (ó) 
E 5 Jenő 1 J a l i u s G 5 
Kamillns 2 B. A. ruhája 
Apóst. oszlá* '8 Jáczint 
Faustus 4 Kr. Andr. 
Zobor 5 Athanáz 
Rozina 6 Mat. Tamás 
Arzén, Aurél 7 Prokóp 

<H Utolsó negyed 16. 10 

N a 
hossza kél ! nyng. j hossza kél 

H o l d 

| Thamuz |j c p 
| |18B. tem. e l J l l l i 2 
l ! l9 | | l l l 59 
|20Eszther JM2 56 
i 2 1 UU 54 
22 Judith 1 H 51 
23 -116 48 
2 4 S. P ink . 116 45 

óra 14 perczkor este. 

nyűg 
ó. P-
4 16 
4 17 
4 18 
4 19 
4 20 
4 21 
4 22 

ó. p. 
7 54 
7 53 
7 52 
7 52 
7 ölj 
7 501 
7 49 

f. 
527 

242 
357 

11 
25 
38 
52 

ó. p 
10 28 
10 49 
11 7 
11 27 
11 48 
regg. 
0 11 

o. p. 
7 51 
9 16 

10 87 
10 57 
este 
2 25 i 
3 41 

T A R T A L O M . 
Boccardo Jeromos (arczkép). — Mulandóság. — Bacon 

Franklin köztársasága (folyt). — Tanulságok az ipar és 
kereskedelem történetéből. A Quirinál palota Rómában 
(képpel). — Sószállít^ oláhok a Tiszán (képpel). — A fővá
ros szinügyi viszonyai. — Egy amerikai vállalkozó, VI . — 
A növények országáról (képpel). ^Egyveleg — T á r h á z : 
Irodalom és művészet. Közintézetek, egyletek. — Egy
ház és iskola. - Mi .íjság? - Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték. Heti-naptár. 

I (Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. sz.) 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föl tételek: a Vasárnapi Újság és Pol i t ika i Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság : Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

lm^w. Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsng és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy annak helye, egyszeri iktatásnál 10 krajezirha; háromszori vag> 
többszöriigtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad BPCSIMMI: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasrnstpiii és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Oly embereknél, kiknek nem a születés 
előnye vagy a sors különös kegye juttatott 
helyet érdemes kortársaik között, az élet 
csak a tevékenység határáig számit; ha te
vékenységük saját körükben megszűnt, már 
életükben megszűntek létezni a közre nézve, 
s csak a család és jó barátok között és ezek 
számára élik életük hátralevő napjait. Ily 
egyénekről az emlékezet tevékenységük be
fejeztévelelhallgat, és csak akkor ragadja föl 
újra vésőjét, midőn az utolsó lap végső so
rát, a halál óráját metszi a sirköre. Mit 
érdekli a történelmet az ember 
magánéletében az apa, a férj 
családja körében, mit érdeklik 
a talán legnagyobb és legerösb 
jellemek is, lesújtó küzdelmek 
és szenvedések, midőn hősük 
nem mozog többé a közélet 
szinpadán. 

így történhetett, hogy 
egy oly tevékeny élet, minő 
a múlt hó 22-dikén elhalt Ko
vács Gyuláé volt egy ideig, a 
nagy közönségre nézve már 
évek óta nem létezett többé, 
hogy az elhunytban, kinek 
halála hire régi idők emléke
ként futotta át hírlapjainkat, 
oly egyént vesztettünk, kit 
már jó ideje nem számított 
többé élő munkásai sorába a 
hazai tudomány, melynek a 
most már testileg is elköltö
zött egykor oly nagy szolgá
latokat tett. 

Az elhunytnak életrajza 
nem mutatja azon változatos 
mozzanatokat, melyek az élet
rajzoknak u. n. érdekes ré
szét képezik; határozott irány, H ^ ^ ^ ^ 
rendszeres törekvés egy czél 
érdekében jellemzi életét. Amaz 
irány a tudomány iránti elő
szeretet, e czél a hazai tudo
mány emelése. És mit áldozott 
Kovács Gyula e czélért? Azt, minél többet 
nem áldozhatott: tevékenységét, egészsé
gét, életét. S most, midőn az élet végkép 
bezárult, s a közfigyelem a halál által is
mét reá fordult, csak kötelességet vélünk 
teljesíteni, midőn ez egykor munkás életet 

K o v á c s G y u l a . 
(1815—1878.) 

főbb vonásaiban olvasóinkkal megismer
tetjük. 

Kovács Gyula Erdélyből Kezdi-Szent
lélekről származott régi székely huszár csa
lád sarjadéka, Budán 1815-ben született. 
Atyja hires orvostudor és Maros-Vásárhely 
főorvosa volt, ki első kedvelteté meg az 
elemi és gymnázialis osztályokban már ki
tűnt fiával a természettudományokat. Amaz 
idők szokása szerint tanulmányait külön
böző tanszakokban végezte, és igy a gym-
náziumi tanulmányok végeztével a philoso-
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phiai tanfolyamot Pesten, majd Kolozsvárt 
és ugyanitt a jogot is hallgatta, mig később 
az orvosi egyetem három első évét Bécsben 
végezte. A szünidőket kedvencz tanulmá
nyai, a növény- és rovartan érdekében tett 
utazásokra és gyűjtésekre forditá, és már 

16 éves korában megvetette nagy növény
gyűjteményének alapját, melyben időnkénti 
tartózkodási helyeinek, Maros-Vásárhely
nek, Kolozsvárnak, Pestnek, Bécsnek Fló
rája gazdagon van képviselve. 

Határozott befolyással volt a fiatal tu
dós jövő fejlődésére Bécsben tartózkodása 
1844-től 1850-ig, mely idő alatt a világhírű 
Haidinger mellett és a bécsi egyetemnek a 
természettudományok mezején nagy nevű 
tanárai társaságában, kedvencz tanulmá
nyának, a növénytannak szentelé teljes ere

jét, tevékenységét. De nemcsak 
közvetlen érintkezésben a tu
domány első bajnokaival, ha
nem levelezés által a külföld 
kiváló tudósaival és a csere
példányok által fóntartott ösz-
szeköttetésben képezte magát 
Kovács Gyula e nálunk, kivált 
azon időkben, oly kevesek által 
mivelt téren. Hisz a negyvenes 
évek élénk politikai életükkel 
mindenkit a közpályára von
zanak, s ha mégis oly tehet
ség, minő Kovács Gyuláé volt, 
a szerény és csak önmagában 
kielégítést kereső és találó tu
domány szolgálatában vélte 
föllelni hivatását, csakugyan" 
a tudomány iránti mély von
zalombankereshetjük ezen ak
kor oly szokatlan szenvedély 
indokát. 

Első nagyobb munkája „Az 
ausztriai birodalom, különösen 
Magyarország és Erdély rit
kább növényei" oly nagy tet
szésben részesült, hogy első 

B részének a nálunk tisztán szak
tudományi (nem iskolai tan-) 
könyveknél ma is szokatlan 
második kiadását kellé eszkö
zölnie, s maga V. Ferdinánd 
király és jelenleg uralkodó 
királyunk is aláirt e műre, 

melyet szaklapok kiváló dicséretben része
sítenek. 

Ez időtől kezdve a természettudományok 
hazai mivelésének minden terén, minden 
lépten-nyomon találkozunk Kovács Gyula 
nevével, hol egyes vidékek leírását adja, 




