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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-

KOVÁCS GYULA. 

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, 
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hol egyes fajok fölfedezését irja le a szor
galmas búvár avatott kezével. így, hogy a 
sok közül csak egyet említsünk: az aggte
leki barlangban neki sikerült ama hires 
egészen vak állatot fölfedeznie, mely később 
az ö nevére Typhlobdella Kovatsii elneve
zést nyerte. 

De nemcsak hazánk tudományos fejlő
dése számlálta leghivebb bajnokai közé, a 
külföid is ismerte és tisztelte nevét, mely-
lyel a Haidinger által alapított „Mitthei-
lungen der Freunde der Naturwissenschaf-
ten" köteteiben és számos kitűnő mono-
íraphiában gyakran találkozott. 

Bécsben időzése alkalmával ismerkedett 
meg és lépett házassági frigyre a hires 
magyar tüdős és bécsi egyetemi tanár 
Márton József leányával, ki jó és balsors
ban hü és méltó társa, a szenvedések ne
héz napjaiban csüggedetlen vigasztalója, 
ápolója volt. 

1850-ben a nemzeti múzeumban a ter
mészetiekosztályának őrévé neveztetvén ki, 
Pestre tette át állandó lakását és különö
sen „Magyarország Flóra"-jának kidolgo
zásával foglalkozottBrassai társaságában. E 
munka 1858-ban az akadémia által 100 
aranynyal jutalmaztatott, a bírálat pedig 
„legalább is tizszeres "jutalomra érdemes
nek" nyilatkoztatta. 

Nemcsak az irodalomban, nemcsak a veze
tése alá bizott múzeumi osztály mintaszerű 
berendezése által, hanem a tanitás gyakor
lati terén is buzgólkodott Kovács Gyula 
kedvencz tudománya érdekében. Népszerű 
gazdasági munkákban, nyilvános fölolva
sások, előadási cyclusok stb. által igyeke
zett tért foglalni a természettudományok 
izon idötájt nálunk még alig mivelt ágainak. 

1860-ban az egyetemnél az állattan, 
1862-ben a növénytan helyettes tanárává 
neveztetett ki, és midőn már-már szeme előtt 
látá élete legfőbb óhajtásának teljesültét: az 
egyetemi rendes tanárrá kineveztetést, mi
dőn egy élet hosszas és fáradságos küzdel
mei után a kedvencz tudománya kizárólagos 
ápolását biztositó révpart felé közeledett: vá
ratlanul sujtá az élete derekán, tevékenysége 
teljében álló férfiút, hivatalbeli túlbuzgóság 
következtében történt meghűlés által, ama 
szörnyű csapás, mely az oktató nyelvet el-
némitá, a munkás kezet elbénitá és a még 
mindig ép és erős elmének segédeszközök 
alkalmaztatása hiányában — a tétlenségnek 
vagy legalább is a munkáíkodhatás lehet-
lenségének szomorú sorsát juttatá osztály
részül. 

Hogy bibéit kedves virágai közt, hogy 
osztályozta, rendezte őket, hogy villant föl 
szemében olykor-olykor az égi szikra, mely 
hivatva lett volna a tudományt uj meg uj 
kincsekkel gyarapítani! De nem volt szava 
többé s a toll kihullott kezéből, az ész foly
tonosan munkálkodó tevékenységének nem 
tudott, nem talált kifejezést, a múlt emlékei 
és a javulás reményei közt lebegett szelleme, 
mig a halál föloldá mindkettőtől. 

Ki annyit tett nemzete mivelődési érde
kében, mint ö, megérdemli, hogy hálával 
emlegessék nevét, ha munkálni, ha élni meg
szűnt is! T. L. 

Az apa sírjánál. 
Ki fekszel, e hideg sírban sem idegen, 
A végzet vészi közt nem vagy már könnyű báb, 
Oh látod-e, atyám, mint küzdök ide lenn, 
9irod*» borulok . . . nem küzdhetek tovább! 

Fiadnak nem jutott még boldogság sehol, 
Édes hit, lágy nyugágy, min a remény pihen; 
Szeretni nem tanult, hónát nem tudja — hol? 
Nincs egy hivő jel az emberek képiben! 

Midőn elfödto már ravatalod a rög, 
Azt hittem, kis lakunk utánad összedűl, — 
Még áll-é, nem tudom hisz' idegen örök, 
Lakatlan bolygók én azóta, s egyedül! 

Oh jaj nekünk, kiket az atya elhagyott. 
Minket egy kéz sem áld, csak fenyegetve int, 
Minden fa idegen, pihenni nem hagy' ott, 
Ráhajluuk indaként, s letévedünk megint. 

Sirodhoz eljövök, hogy megsirassalak, 
S megenyhülök, miként ha szólanék veled; 
Mint nemes érczrül a lemaradó salak, 
Megbánom, hogyha volt lelkembe' gyűlölet! 

Mondtad: szeress fiam, midőn gyűlölve lészsz; 
Higyj a mikor csalódsz, bízzál ha nincs siker, — 
Fordul a sors utóbb; és kiderül a vész, 
A jobb sors a balon segitő, hű iker! 

Mind, mind megtartom én! másért imádkozom, 
Ismét építenék, ha lakom összedűl, 
A rósz embereket soha sem átkozom . . . 
És még se' küzdhetők tovább ily ogyedűl! 

Apám! fiad beteg; a teát . . . az törni kész, 
S a lélek, betegét virrasztni, lenn mirad, — 
Hideg szív . . . s özvegyen nem alkot már az ész, 
Mit elvetett sűrűn, belőle nem arat. 

Fiad jár czéltalan dús ligetek felett, 
Virágot nem szakit, illattalan neki, — 
Meghívja társaul a titkos éjfelet, 
S ez kisértoteit vad tánczra hívja ki. 

A dal . . . az ritka társ, hazug, ha énekel, 
S az ideálon a hideg való nevet! 
Márvány szoborra majd ugyan ki irja fel, 
Ha megjön a halál, e szomorú nevet? 

Pedig gyermek valék, és könnyű kárpitot 
Himzett szemem fölé minden öröm, s remény! 
Lábamnál fekszik az, mit sors szétszakított . . . 
Nyugvó fejem fölé lepelnek szántam én. 

Osz fürtid símitom, s a gyermekkor dalát 
Elzengem, és karod magadhoz fölemel . . . 
S ugy fáj gondolni rád! Emiékim fonalát 
E padmai küszöbén reszketve ejtem el! 

Sírodra borulok . . . csatáihoz erőt 
Hol leljen Antaeus, ha ez a föld nem ád? 
Legyőzték lelkemet, az egykor vakmerőt! 
Sírodra borulok . . . nem küzdhetek tovább! 

Gáspár Imre. 

Bacon Franklin köztársasága, 
• agy : 

Egy fölfedező naplója. 
(Folytatón ) 

(Ettől fogva Bacon Franklin naplója 
napi följegyzések alakjában van vezetve, s 
minthogy nagyon hosszú — bár a kadét végig 
felolvasta —mi belőle csakkioonatot adunk.) 

Deczember 2. Elég régóta vagyunk már 
itt, a Panapoleonia szigeten arra nézve, 
hogy egykissé berendezkedhettünk, mely
nek kezdete azonban nem volt nagyon csen
des. Glapillard és Sournoy a kommunisták, 
Howle az angol chartista, továbbá két gari-
baldianus: Sanguinolenti és Stilletti s Mr. 
Shindy azon voltak, hogy mindenekelőtt 
választás történjék és alkotmány készíttes
sék mindjárt a kikötés napján, mielőtt a 
készleteknek felét is lehordtuk volna a ha
jóról. Én azt mondám nekik, hogy legelő
ször is ivó vizröl gondoskodjunk, továbbá 
sátorainkat üssük föl éjszakára. Azonban 
Glapillard gyűlést tartott a parton az elé
gedetlenekkel, s ezek elhatározták, hogy 
valami kormány-formát múlhatatlanul föl 
kell állítani. Szerencsére, midőn szavazásra 
került a dolog, engem választottak elnökké. 
Glapillard ekkor észrevehető boszankodás-
sal azt inditványozá, hogy egy fölügyelő 
bizottság választassék, mely engem ellen
őrizzen ; azonban az asszonyok mentől előbb 
el akarván helyezkedni uj otthonaikban, 
rávették a tömeget, hogy diktátori hatal

mat ruházzon r ám. azzal az elönvnyel 
hogy magam választhassam segítő társai
mat vagyis a kabinetet. Erre Glapillard 
protestált, hogy igy visszatérünk a régi 
zsarnokság lealacsonyító gyakorlatához, s 
hogy nem volt érdemes keresztül vitorlázni 
néhány ezer mértföld sósvizet azért, hogy 
egy olyan uj kormányt alakítsunk, mint a 
minő a régi rabszolga Európáé. S tolda
lékul az előbbi határozathoz, inditványozá. 
hogy naponként háromszor uj választásnak 
tartozzam alávetni magam, de csak annyit 
vihetett ki, hogy hatalmam uj megerősítés
nek legyen alávetve minden hónapban egy
szer. Érre kinyilatkoztatá, hogy kötelessé
gének érzi rendszeres oppoziczióval har-
czolni ellenem, s Mr. Shindy-vel és többek
kel együtt eltávozott, hogy ünnepélyes 
tiltakozást szerkeszszen az én megválaszta
táson! ellen, s egy bizottmányt alakítson 
mely föl legyen hatalmazva a pénzgyüjtésre 
és az izgatás előmozdítására legközelebbi 
meofválaszthatásom ellen. 

Ezalatt én azzal foglalkoztam, hogy a 
lak-sátrak fölállittassanak, s azonkívül csa
patokat szerveztem, a melyek — képessé
gük szerint — vizet hordjanak, irtsak az 
erdőt, hosszú házakat építsenek és sok más 
módon hasznosítsák maguknak. Választot
tam magam mellé segítő társakat is, kiket 
szívesen neveztem volna egyszerűen „biz-
tos"-oknak, de a kik nem várva az én elne
vezésemre, azonnal a miniszter czimet ru
házták egymásra. Volt ott egy Spuddes 
nevű vastag angol farmer, kinek józan ta-
pintata föltűnt előttem, s a ki — ugy tudom 
— csak azért lett radikállá, mivel a haszon
bértnem tudván fizetni, kivetették a bérlett 
birtokból: öt alkalmaztam a földmivelési 
ág vezetésére, vagyis, hogy vizsgálja meg 
a földeket, tegyen rólok jelentést, s arányos 
mennyiséget oszszon ki minden egyes pol
gár vagy család számára. Catlynet, a ki 
hajónagy volt, de részegessége miatt letet
ték, s ezen való fölháborodásában elszökött, 
a tengerészeti ügyek igen buzgó bírálójává 
lön: öt bíztam meg, hogy az összes tengeré
szeti ügyeket vezesse. Kétségkívül nagyon 
eszes tengerész volt, a kivel a hadi törvény
szék okosabban is bánhatott volna, mint
hogy egyszeri bűntettért összezúzza, s én 
utasítottam, hogy járjon utána, hol lehet 
könnyebben halászni, ügyeljen föl az élet
mentő csolnakokra és arra a két naszádra, a 
melyeket magunkkal hoztunk, ezeket lássa 
el legénységgel és tegyen előkészületeket 
azon ágyu-naszád építésére, a mely majd a 
mi hajós-seregünket fogja képezni. Igen 
büszke volt kineveztetésére, s azonnal nagy 
buzgalommal munkához fogott, hogy egy 
perczet se veszítsen el. Azután Schulmant 
hivattam elő, egy német pedagógust, kit 
Bismarck kiűzetett Hannoverből, s ki ennek 
következtében dühös ellensége volt a porosz 
zsarnokságnak. Elmondtam neki, hogy szer
vezzen egy iskolát, és néhány osztályt azon 
temérdek gyermek számára, kik szülőikkel 
ide jöttek, s a kikben van — bár most még 
rendetlenek és nagyon lármásak — a mi 
szigetünket növekvő reménye, s végre a 
lengyel Drumski-ért küldöttem, ki ott küz
dött Európának valamennyi barikádja mö
gött, s megbíztam, hogy oszszon ki fegyve
reket és szervezzen hadcsapatot nemzeti 
védseregül. Szörnyen meg voltam lépetve, 
midőn Drumski pár órával később teljes 
tiszti egyenruhában visszatért hozzám, ke
zében hozva három rendeletet, hogy azokat 
írjam alá, melyek közül az egyik katonai 
törvényszék alá veti az egész szigetet és 
halált szab minden kihágóra ; a másik 
átalános sorozást rendel el és egy nagy 
expediczió végrehajtását, melynek czélja 
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kiirtani minden benszülöttet az utolsó em
berig; s végre a harmadik lovag-érdem
rendet állapit meg az olyan katonák szá
mára, kik a háborúban magukat kitüntet
ték. Drumskitól nem volt más mód megsza
badulni, mint egy olyan frázis segélyével, 
melyet a hivatalos nyelv szótárából tanul
tam, bár nem nagyon szerettem, s a mely
nek most kezdem érteni hasznos voltát. 
Azt mondtam neki, hogy a beterjesztett ren
deleteket komoly megfontolás alá fogom 
venni, s ö meglehetősen elégülve távozott 
el hogy első katonáit összeszedje. 

Meg kell említenem még azt is, hogy 
miután kabinetem össze volt állítva, a nők 
jogai mellett küzdő hölgyek követsége jött 
hozzám, követelvén a közigazgatási hivata
loknak felét az ő nemük számára, vagy ha 
többet nem, legalább egy hivatalt. Ismét 
kénytelen voltam az otthoni államférfiak 
egyik fogásához folyamodni, s azt felelém, 
hogy én örömest venném föl mindazon 
kedves lényeket, a kiket magam előtt látok, 
tiszttársaimul: de minthogy igényeik olyan 
egyformák, a kor szerint vagyok kénytelen 
választani közülök, s a legidősebbnek föl
ajánlok egy helyet a közigazgatásban. Azt 
hittem, erre szépen eloszlanak, azonban 
Stalker Proserjjina, Virginiavilleböl való, 
nagy fönhangon kijelenté, hogy ö huszon-
kilencz éves, s minthogy a többi hölgyek 
közül — bár a negyvenet sok túllépte köz
tük — egyik sem akarta bevallani, hogy ö 
tul van a harminczon, Stalker kisasszony 
ura maradt a térnek. Azt bíztam rá, hogy 
ügyeljen föl nemének érdekeire átalában, s 
ügyeljen főként a leányok nevelésére. Mire 
azt felelte, hogy neki egy igen fontos érdek 
fekszik szivén, nevezetesen a kényszer - há
zasság, a melynek keresztülvitelére rövid 
időn egy rendeletet fog nekem benyújtani 
megerősítés végett, s ezzel a fenyegetéssel 
eltávozott. 

Deczember 22. Ma egy nagyon kellemet
len dolog adta elő magát, a mely hosszú és 
majdnem végzetes dulakodást szült. Gla
pillard észrevevén, hogy az ír 0'Shindy Szent 
Patricknak *) egy ólomból csinált képe előtt 
térdepel, egyszerre zajt ütött, hogy egy je
zsuita van köztünk álruhában s Sanguiii"-
lenti a többi garibaldiánusokkal együtt oda 
rohanván a hangra, azt mondták O'Shindy-
nek, hogy készüljön a halálra, a mely attól a 
pillanattól egy óranegyed múlva be fog kö
vetkezni. Elterjedvén a hír, a gyarmatban 
levő valamennyi irlandi, egy csomó asszony
nyal együtt, a veszélyben forgónak segélyére 
rohant, vallásos siralmak kiáltozása közt, s 
igyekeztek O'Shmdyt kiragadni üldözői 
kezéből, a kik félreismerthetlen készülete
ket tettek arra nézve, hogy öt nyakánál 
fogva fölakaszszák. Egy szempillantás alatt 
ököllel és tőrökkel küzdelem fejlődött ki, 
miközben én oda érkeztem s nem sokkal 
azután Drumski is ötven fegyveres ember
rel, kik mind nagyon katonásan néztek ki, 
s ugy látszik, jól értették mesterségöket. 
Drumski elkiáltá, hogy: „megállj"! s rög
tön azon akarta kezdeni, hogy megvereti 
háromszor a dobot s azzal kartács-záport 
lövet közibök. Nagy munkámba került 
mérsékelni buzgalmát, s remegve mentem a 
veszekedők felé, kérve őket a testvériség ne
vében, hogy legyenek békében. Azonban 
Glapillard azt kiáltozá, hogy nem lehet test
vériség a jezsuitákkal, Sangiunolenti, mi 
közben csizmája talpán egy gyilkos nagy 
kést fent, melyet akkor húzott ki véresen 
egy irlandi czombjából, nagy káromkodás
sal állitá, hogy az emberek csak akkor le
hetnek testvérek, ha ugyanazon véleményen 
vannak. Az alatt az irlandi, kinek czombját 

) írluud vedszentje. 

átszúrták, fájdalmas orditozásával töltötte 
be a léget, s két olasz, — mindkettő egészen 
véres lévén megvagdalt képe következtében 
— fogaikat köpködték ki s a mellett iszonyú 
átkokat, barátjaik résztvevő körének köze
pette. Drumski ismét javaslá, hogy maid ö 
háromszor megvereti a dobot és közéjük lö
vet, s minthogy semmi valószínűség nem 
volt benne, hogy a zavart békés eszközökkel 
le lehessen csendesíteni, ráhagytam, hogy 
cselekedjék belátása szerint. Azonban volt 
valami annyira nyomatékos a dobok pörgé-
sében, hogy az irek azonnal elhagyták a 
csatatért, s miután a zavart fölhasználva 
O'Shindy is elosont, a francziáknak és ola
szoknak nem volt több okuk folytatni az el
lenállást. 

Azonban a dolog nem végződött itt el, 
mert a vallásos kérdés, a mely eddig szuny-
nyadt közöttünk, egyszerre lobogó lánggá 
fuvaték föl. A földek mivelését, a mely olyan 
szépen indult meg, a halászatot, a tanítást, 
egy szóval minden foglalkozást abba hagy
tak, férfiak és nők csoportosultak együvé, s 
haragos kiáltozás közt követeltek nemcsak 
türelmet, hanem uralkodást mindenik a 
maga hitvallása számára. A gyarmat egyik 
részén egy hordó tetején állott tisztelendő 
Grones Jakab ur, methodista és radikál té-
ritöpap, ki nagy hangon szónokolt a jelené
sek könyvének feslett asszonyi állata és a 
pápista bálványimádók ellen. Nem messze 
tőle Rothkopf Heidelbergböl elkergetett 
professor, ki kék szemüveget viselt, azt ma-
gyarázá, hogy az egyetlen igaz vallás okos 
emberek számára az, melyet a Végetlennek 
és a Megmérhetetlennek mystikus rokon
sága támaszt. Grey Euréka kisasszony, az 
Egyesült-Államokból, a szabad szerelem ál
dásairól szónokolt, s egyszer csak előáll va
lami Putthaen Taddeus nevű gömbölyű ir
landi, kinyilatkoztatva, hogy ő az egyetlen 
igaz egyház papja, s csak azért hajózott el 
a mi társaságunkkal, hogy ezek a „gyerekek" 
meg „az asszonyok, ni, az isten áldja meg a 
lelkeimet, valahogy szűket ne lássanak a 
szellemi eledelkék és italkákban." Ez nagy 
nyeremény volt a katholikus pártra nézve, 
s O'Shindy, a ki magas becsre emelkedett s 
igen sokat ivott, reggeli szerencsés megme
nekülése óta, most a reggelit elfeledve, újra 
vérszemet kapott, s a köztérre kiállva, kia
bálni kezdé, hogy majd meglátja ö, melyik 
„protestáns pogány" mer piszkálni többet 
az ő orra alatt. A reggeli pártharcz újra 
kezdődött volna, ha Drumski erélyesen föl 
nem lép, O'Shindytkardja tokjával vervén le 
s parancsolva embereinek, hogy a többi cso
portokat szurony-hegygyel kergessék szét. 

Lehetetlen volt meglepetés nélkül szem
lélnem, hogy mekkora módosuláson mentek 
keresztül Drumski eszméi a testvériség felöl, 
mióta a felelős parancsnoksággal megbíza
tott. Ugy beszélt, mintha egész életében 
egyebet se tett volna mint forradalmakat 
vert le, s nem volt lelkem neki nemet mon
dani, midőn meggyözöleg bebizonyitá előt
tem, hogy a társadalmi jóllét első föltétele 
a rend, s ha azt nem akarom, hogy minden 
gyarmatositási terveim füstbe menjenek, 
azon kell kezdenem, hogy haditörvény alá 
vessem az egész szigetet. Aláirtam a pro-
klamácziót, a mit kivánt, s azonkívül több 
apró rendelvényt, melyek hadnagyságot, 
kapitányságot s más ilyen fokozatait a tiszti 
rangnak ruháztak egyes emberekre, kiket 
Drumski maga választott ki — leginkább a 
lengyelek és magyarok közül — hogy alatta 
szolgáljanak. 

Mindez keserű elmélkedésre nyújt anya
got, íme mi elhagytuk Európát, hogy a köl
csönös szeretet alapján egy köztársaságot 
alkossunk, s már eddig kénytelenek voltunk 

mindenfelé rögtön-itélö haditörvényszéket 
állítani föl. Két őr áll sátram ajtaja előtt, a 
mig ezeket irom, mintha csak én is európai 
fejedelem volnék s félek, hogy a bajoknak 
még nincs itt végok. 

Deczember 23. Jól éreztem, hogy a ba
joknak nincs ott végok. Ma reggel rablás 
követtetett el a gyarmatban. Lambinoux 
nevű franczia kommunista a pipázást vá
lasztván a dolgozás helyett, ezért bünte
tésül egyszerűen csak kenyeret és húst ka
pott, a hal és gyümölcs pótlék nélkül, mely 
csak azoknak jár. a kik dolgoztak. Megha
ragudván ezért a megsértett egyenlőség 
érdekében, belopódzott egy angol chartis
tának fa-kunyhójába s eltulajdonított onnat 
egy tengeri rákot. Az angol chartista ugyan 
a mig magának semmije sem volt, azt tartá, 
hogy minden dolog legyen közös, de mi
után most tulajdonosa volt egy tengeri rák
nak, megváltoztatta nézeteit s Drumsk;-hoz. 
folyamodott, hogy tegyen igazságot ebben a 
dologban; Drumski rövid utón kimondá, 
hogy Lambinoux eljátszotta életét, tehát 
lövessék főbe azonnal, a hely színén. Azon
ban Cailyne a föhajós, a ki — valamint 
Drumski is — egészen más ember, mióta a 
tengerészeti ügyek miniszterévé lett, azt 
vitatta, hogy a lopott czikk vizbeli állat 
lévén, az ügy az ö törvényhatósága alá tar
tozik, s azzal intett négy matróznak, kik 
rendelkezésre állottak. Ezek megfogták Lam-
binoux-t, s minden további okoskodás nélkül 
leszedték róla ingét s erősen oda kötözték 
egy fához, mialatt Catlyne visszatérvén sá
torából, egy kilencz águ korbácscsal kiszol-
gáltatá neki a becsületes kétszer huszon
ötöt. A francziák soha sem láttak még az 
előtt ilyen szertartást s roszul lettek a né
zésétől; Lambinoux ordított, mintha egy pár 
uj tüdőt próbált volna meg. 

A büntetésnek vége lévén, világossá 
lett, hogy jövendőre gondoskodnunk kell 
az ilyen nemű kihágások ellen állandó tör
vényszék fölállítása által, bírákkal, ügyvé
dekkel és rendörökkel. Körülnéztem a tör-

j vénytudók után. Ezekben nem volt hiány ; 
i voltak oklevél nélküli ügyvédeink, vala-
! mennyi kitűnő radikálista, s én ezek közül 
I valami Mac-Knob urat választottam ki, 
| nemzetségére nézve skótot, hogy legyen a 
j főbíró. Szíves örömmel vállalta magára a 
kötelességet, s megígérte, hogy olyan tör
vénykönyvet fog összeszerkeszteni, a melyi
ken ember legyen az a tolvaj, a melyik ke-

1 resztül bujhat.De hát nem gyászos megalázta
tás-e ez ismét, hogy oly hamar kénytelenek 

I valánk behozni a régi törvénykezés minden 
bűneit? Valóban félig meddig rokonszen-

1 vezni tudok GlapiUarddal és a többiekkel, 
kik egész délután méltó fölháborodással 
kiáltozták, hogy ha birák, rendőrség és 
büntetés hozatnak be ide mi közénk is, mi 
az ördögért költöztünk ki ? (Folyt, kovetk.) 

A búza-vetésben. 
Mikor az anyaföld már annyira neveli a ve

tést, hogy a kalász egészen kibúvik ászárból: alig 
\ lehet valami kedvesebb sétáló helyet képzelni, 
; mint azokon a tiszta szép gyalogutakon van, 
' mely a kalászok tengerét mintegy kétfelé szeli s az 
i ember jobbról és balról áldás között halad. Csak 
\ olyan keskeny az egész ösvény, hogy egy ember 
végig mehet rajta, de már kezei mind a két olda-

j Ion a kalászt simogatják, mert a búza feje szépen 
' összehajol s a járó-kelő emb rnok a buzafő mint
egy kezet csókol, mintha azt mondaná: „Ember 
te plántáltál, te adtad életemet, hadd köszönjem 
meg azt neked!" Nincs itt árnyék, de szabiidon 
jár a szellő, melynek sima lengése a hála gondo
lataival foglalatos főre épen olyan enyhitőleg faat, 
mint a terepély fák árnyékos hűse. Az a gyűngéd 
hullámzás, mely a nagy terjedelmű vetésnek min
den szálát meglengeti, mintha csak odább akarna 
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szaladni a gabona, mint a tenger csendes hullámai, 
az az ingó hajladozás a legköltőibb látványok 
közzé tartozik a természetben. Nem csoda, hogy a 
természettel igaz barátságban élő költők és mű
vészek a világ minden népénél tudták és tudják 
becsülni ezt a megragadó szépségű képet. 

Burns Róbertnek, a skótok Petőfijének is van 
egynehány szép költeménye, mely épen ezt a ké
pet festi a természetből. A sok közt van egy kis 
dalocskája, mely a gabona-vetések közt járó le
ánykát irja le, a mint a gyalogúton kedvesével 
találkozik. A franczia művész, Mouillon, igaz 
költői érzékéről adott bizonyságot, mikor csendé-
leti képének épen e dalocskát választotta tárgyául. 
— Bővebb magyarázat helyett hadd közöljük itt 
Burns versének rögtönzött fordítását: 

A vetésben . . . 
A vetésben járt szegényke, 
A búzavetésben; 
Harmatos lett kis köténye 
A búzavetésben. 

Lucskos Jenny, az szegényke, — 
Ha száraz is: gyéren ; 
Harmatos lett kis köténye 
A búzavetésben. 

S a vetés közt ha valaki 
Meg találja látni, 
S megcsókolja e valaki: 
Minek kiabálni? 

társadalmi életben: valamennyi iskolájukat meg
nyitották számukra; azt akarták, hogy a tudomá
nyos s irodalmi képzettség egyetlen ága se ma
radjon előttük ismeretlen, hogy igy az eredmény 
döntse el, ha vájjon jól vagy roszul cselekedtek-e, 
midőn a közoktatást a képességek egyenlőségének 
elvére alapították. A legbámulato3abb eredmények 
igazolták eljárásukat s dönthetetlenül megczáfol-
ták mindazon érveket, melyekkel nálunk még ma is 
sokan harczolnak a nők értelmi emanczipácziója 
ellen. 

Az Unió egyes államait az események termé-
szdtes folyama vezette oJa, hogy a nőknek, — 
minden előleges elmélkedés nélkül — a közoktatás 
mezején jelentékeny tért nyissanak s ennek kö
vetkeztében számukra oly tekintélyes állást biz
tosítsanak, minővel a föld egész kerekségén sehol 
se bírnak. Az amerikai társadalom, alapulásának 
kivételes körülményéi folytán, — melyek munkás
ságának egy addig parlagon hevert egész világot 
tártak föl, — átlátta, hogy kötelességeinek leg-
elseje a népnevelés, hogy minden uj községben a 
templom mellett iskolára van szüksége. Az első 
időkben az alkalmazható tanitók száma teljesség
gel nem felelt meg a fenforgó szükségletnek, s igy 
az amerikaiak — mondhatni — kényszerítve voltak 
arra, hogy a nőkhez forduljanak s azoknak közre
működését is igénybe vegyék. Kevés községnek 
volt kezdetbon elég pénze arra, hogy két iskolát 
tartson fönn, 8 igy mindkétnemü gyermekeket 
ugyanazon intézetnek kellett kebelébe fogadni, 
m ;g pedig a demokráczia szellemébea, minden 

felett 4 millió rabszolgát szabadított föl, kiknek 
ügyét az emberszeretet azonnal fölkarolta. Az 
északi államokban feles számú társulatok alakul-
tak a végre, hogy a szerecsenek mindkét nemű 
gyermekei számára iskolákat állítsanak. A va<ry0. 
nosabb osztályhoz intézett lelkes fölliivás eredmé
nye az lett, hogy 1862. óta több mint 4000 iskola 
nyilt mag számukra. Ez iskolákban, kivétel nél
kül, nők vannak alkalmazva; a tudomány e buzw0 
apostolnői nem haboztak elhagyni szülőföldjüket 
s családjukat,hogye nemes munkára fölszenteljék 
magukat. A nyilvános iskolák felügyelőitől közre 
bocsátott évi jelentések egyhangúlag elismerik 
hogy működésük oly sikeres, minőt férfiaknál 
ritkán találhatni; kifogás legfolebb az lehet elle
nük, hogy nehéz feladatukat oly túlfeszített buz
galommal töltik be, hogy gyakran egészségüket s 
azzal együtt életüket koczkáztatják. 

A fiatal nők magasabb rendű kiképeztetésü-
ket nagy hirü intézetekben nyerik. Olvasóink tán 
szívesen veendik, ha a legnevezetesebbek vázlatos 
ismertetését megkísértjük s egyszersmind egy 
pár intézeti épület, jobban mondva, palota rajzát 
is bematatjuk. Ilyenek a Packer college (főtanoda) 
Brooklynban, a Éutger college New-Yorkban és a 
Vassar college Poughkeepsieben. 

A Packer college igazgatója oz idő szerint 
Crittenden, az Egyesült-Államok egyik legkitű
nőbb tanférfia. Létrejöttét Packer asszony bőke
zűségének köszönheti, ki nevét s emlékét általa 
megörökité. A tudományos és irodalmi képzés 
minden lehető eszközével föl van szerelve. 

,,A búza-vetésben." — (Mouillon festménye után.) 

És a völgyben ha valaki 
Látja és azt mondja: 
„Megcsókollak édes rózsám!" — : 
Nem a világ gondja! 

Mouillon festménye inkább tájfestmény ugyan, 
de azért a két szerető alakja eléggé a központra 
esik 8 eléggé ki van emelve arra, hogy a szerelmi 
jelenet is egyik főtényezője legyen a kép teljes 
hatásának. 

A bécsi kiállításon a művészeti csarnok fran
czia osztályának egyik legsikerültebb darabja, 
mely festője ecsetének 8 a franczia művészetnek 
egyaránt díszére válik. Már maga az is jelent 
valamit, hogy még azokat is meglepte e szép han
gulatot keltő kép, a kik a jónevü művésznek 
eddigi darabjait is ismerték. 

Felső nőtanodák az Egyesült-
Államokban. 

Mig Európában mai napság is vitás kérdés, 
hogy a nőket a tudományos képzettség minő fo
káig kell fölemelni, sőt nagyon sokan még azt is 
kétségbe vonják, hogy volna képességük magasabb 
rendű tanulmányokra: van egy nemzet mely e 
kérdést rég megoldotta. Az Egyesült-Államok 
vezérelvül fogadván el azt, hogy csak azon elmélet 
jó, melynek alapja a tapasztalat, nem vitatkoztak 
a felett, hogy a nők fennsőbb fokú kiképeztetésé-
nek minő következményei lehetnek a családi és 

rangkülönbség nélkül, gazdagokat és szegényeket 
egyaránt. Csakhamar tapasztalni kezdették, hogy 
az ifjú leányok — értelmességben és szorgalomban 
— nem hogy hátramadnának, sőt mint tanítónők 
oly mérvű képességekkel birnak, minőkkel a tani
tók közül kevés. 

£ különbség idők folytán annyival is inkább 
szembetűnő lett, mert a fiu-növendékek nagy része 
14—15 éves korában kénytelen volt tanulmányait 
félbe hagyni s egyik vagy másik üzlethez kezdeni, 
mig a leányokat a tovább haladásban semmi se 
akadályozta. Igy emelkedett a nők társadalmi 
helyzete mind magasabb és magasabbra s az irán
tok érzPtt tiszteletet még inkább fokozta az, hogy 
azon válságos események közt, melyeknek szin-
helye lett az Egyesült-Államok, bizonyságát adták 
annak, hogy bátorságuk és hazaszeretetük sem 
hagy fönn semmi kivánni valót. 

Előttünk is ismeretes az a bámulatos oda
adás, melyet az'északi államok leányai s asszonyai 
tanúsítottak ama szörnyű években, midőn a test
vérháború, az újkor történetében csaknem páratlan 
mérvben dühöngött; ott voltak ők a csatatereken, 
segítve és vigasztalva a sebesülteket, a csodával 
határos önfoláldozási készséggel. Az északi had
seregben küzdött tanítóknak jelentékeny része 
elhullott; a nők megsokszorozták magukat, hogy 
az elesettek helyét kipótolják, ugy hogy ma már 
az összes tanitó-személyzet 50 százaléka (300,000-
ből 150,000) nő. 

A háború eredményei tehetségükot s buzgal
mukat ujabb próbára tették. Észak győzelme Dél 

Az épület értéke 500,000 frank; a könyvtáré 
40—50,000. Évi kiadása 228,000 frank, melyből 
124,000 a tanszemélyzet javadalmazására fordit-
tatik. Az igazgató fizetése 18,750 frank. Az inté
zetnek 1868-ban 750 növendéke volt, előkészitő, 
főtanodai és akadémiai osztályokba sorozva. 

„Első látogatásomat az intézetben — igy i r 

Hippeau, a franczia közoktatási miniszter kül
döttje *) — oly időpontban tevém, midőn a tanítás 
épen kezdődött. Áz épület építési modora már 
első tekintetre meglepő. Crittenden ur egy kápol
nába vezetett, hol a növendékek már össze voltak 
gyűlve. A magas, i vezetés ablakoktól világított, 
kereken karzatokkal ellátott kápolnába elfér 1200 
ember. Az öt-hat száz ifjú leány felette vonzó 
látványt nyújtott; egyiken se vettem észre azt a 
kihívó s daczos tekintetet, melylyel az amerikai 
fiatal nőket oly sokan vádolják. Miután az igaz
gató látogatásom czélját fölemlité, a zenetanár 
elfoglalta helyét 8 kiaéret mellett fölhangzott az 
ének, elébb vallásos, majd hazafias dallamban; 
végre, valószínűleg rám nézve kellemes meglepe
tésül elzengették a Marseillaise-t s ugy vettem 
észre, nekik is jól esett Francziaország iránti 
rokonszenvüknek adni jelét. Kapott jelre, a nö
vendékek fölkeltek s katonai sorban, a zene hang
jaitól kisérve, a tantermekbe vonultak." 

„Vizsgálataimat az előkészitő osztályokon 
kezdve, haladtam fölfelé s valamennyit kitűnőnek 

*; L'instruction publiqie aux Etats-ITnies; Rapp-> 
adressé au miniatre de l'instruction publique par C. Hi 
peau. Paris 1872. 

345 

találtam. Meglepett a növendékek jártassága 
főként a geometriában, az algebrában, a történe
lemben, földrajzban és mindenek felott az iroda
lomban. Az egyik akadémiai osztályban fennhan
gon olvasták s megjegyzésekkel kísértik a Milton 
„Elveszett paradicsomának" némely töredékeit. 
A tanítónő kérdéseket intézett hozzájuk a szöveg 
jelentékenyebb részleteiről, a költői rythmiisról 
etb. Kérdeztem tőle, ha ismerik-e a növendékek 
Milton életrajzát? Rám bízta, hogy tegyek kérdé
seket én. Tudták, hogy Londonban 
született 1608-ban s ugyanott halt meg 
1674-ben; beutazta Olasz- és Franczia-
országot 8 az „Elveszett paradicso
mon" kivül irt még „Allegro" és „Pen-
seroso" czimü költői műveket, hozzá 
kezdett Anglia történetéhoz 8 hátra
hagyott több politikai tartalmú röp
iratot stb.; tudták, hogy Cromwell 
barátja s titkára volt. Szóba jött a 
többek közt I-ső Károly ki végeztetése 
is; a tanítónő fölszólította az egyik 
növendéket, hogy mondjon erről véle
ményt. Hallgatott. Egy másik, meré
szebb, azt monda, hogy megérdemelte 
a halált, mert hazájának törvényeit 
sértette meg; e válasz ugy látszott, a 
többi növendékeket is kielégité. De 
egy harmadik fölállott s azt monda, 
hogy — nézete szerint — a halálos 
büntetés átalában véve helytelen és 
sokkal jobb lett volna a királyt szám
űzni, vagy börtönbe zárni, mint le
fejezni." 

„Hasonló benyomásokat nyertem 
New-Yorkban, a Ru'ger college-ben. 
Külalakja olyan mint egy középkori ódon kastélyé. 
Belseje nem oly vidám és vonzó, mint a Packer'1. 
A tanitás azonban, főleg a mathematik >i tudomá
nyoké, magasabb fokra van vive. A negyedik év
ben az ifjú leányok trigonometriát, analytica geo
metriát 8 diíferencziális kalkulusokat tanulnak; 
görögből és latinból annyit, hogy a könnyebben 
megérthető klasszikus műveket fordítni tudják. 
Több gond van fordítva az újkori nyelvekre, a 
franczia és németre. Közelebbről szerveztek egy 
uj tanfolyamot, 
melynek czi-
me: „házi böl
csesség" (home 

philosophy). 
— Előadják a 
boncztant, élet
tant, egészség
tant, aosth eti
kát, fatenyész-
tést, kertészetet 
és a főzés mes
terségét. E tan
folyam vezetője 
egy orvos, de 
aligha nagy si
kerű lesz, mert 
oly sok tárgyat 
ölel fól, hogy 
a felületesség 
nem lesz kike
rülhető." 

„Az intézet 
egész tanfolya
ma hat évre ter
jed; a két első 
előkészitő, a 

négy utóbbi a 
tulajdonképi 

főtanodai tanul
mányoknak van 
szentelve. A nö
vendékek, mi
dőn az intézet
ből kilépnek, 
oly bizonyít
ványt kapnak, 
mely a bacca-
laureatus ok
levelének megfelelő" 

E két főtanodát azonban nagyszerűségben 
messzire túlszárnyalja a Vassar college. Vassar 
Mátyás, gazdag kereskedő, föláldozta egész va
gyonát, hogy megalapítson az ifjú leányok szá
mára egy oly intézetet, mely az egész fold kerek
ségén páratlan. E tervét valósítandó, érintkezésbe 
tette magát a különböző országok legnagyobb 
hirü tudósaival és tanférfiaival s 1861-ben nagy 
müvéhez hozzá kezdett. 

Az a pillanat, midőn New-York államának 

törvényhoz > testülete, elfogadván Vassar adomá
nyát, kimondá, hogy az uj intézetet az egyetemhez 
csatolja: az Egyesült-Államok közoktatásának 
történetében örökre emlékezetes marad. Akkor 
lőn kimondva a nők joga a legmagasabb rendű 
kiképeztetéshez és ez által proklamálva a két nem 
értelmi egyenlőségének nagy elve. 

Vassar nemes művét, mely hosszú és munkás 
életének örökké fénylő koronája marad, végre is 
hajtotta. Nagy gonddal kiválasztott huszonnyolez 

Észak-amerikai nőtanodák: Rutger kollégium. 

férfiút az intézet felügyeletére (board of trustees) 
s azokat 1861. febr. 26-kán összehivta Pough-
keepsie egyik nyilvános termében, s miután mély 
megindulással czélját előadta, átadott nekik 
egy siekrényt, melyben 500,000 dollár volt, vagy 
is 2.500,000 frank. Az egyszerű serfőzőnok ez ala
pítványa hozta létre a Tuileriák palotájának 
mintájára épült azon intézetet, melyhez hasonlít
ható egy sincs, sem az ó-, sem az új-világban. 

„Megvizsgálására engedélyt nyerve — irja 

Észak-amerikai nőtanodák: Vassar kollégium. 

Hippeau — bevallom, hojty az Egyesült-Államok
ban, melyeknek minden fajta iskoláit megnéztem, 
semmi sem tett rám élénkebb benyomást, mint ez 
az intézet. Az épület a Hudson mosolygó partján, 
a városhoz közel, egy fennsíkra van építve; kö
zépső része 200, két szárnya 164 láb hosszú. A 
lég, gáz, hideg és meleg viz bevezetésére cső
hálózatok szolgálnak. A tág folyosókkal ellátott 
felső emeleten vannak a tantermek, vogy- és termé
szettani laboratóriumok, természetrajzi-, ásvány
os földtani gazdag gyűjtemények, rajz- és festő

helyiségek. Az épület törzsét többrendbeli kisebb 
épületek környezik; csillagda, hatalmas teleskop
pal, s mindenféle csillagászati eszközzel, torná-
szati termek, tágas kertek, parkok, berkek, csörgő 
patakokkal." 

„A. növendékek száma, Amerika különböző 
vidékeiről, meghaladja a 400-at. Tizonnégy éves 
korukban vétetnek fól négy évre. A jelentkezők
nek tudni kell magyarázni Július Caesar négy 
könyvét, Cic±ro négy bőszedét, Virgil hat köny

vét; tudni kell algebrát, a másodfokú 
egyenletokig, rhetorikát és a világtör
ténelem elemeit. A négy év alatt elő
adatnak: latin, görög, franczia, német 
és olasz nyelvek, mathesis, physika, 
chemia, geológia, botanika, zoológia, 
anatómia, physiologia, rhetorika, angol 
és külföldi irodalom, logika és köz
gazdaság." 

„E terjedelmes programmon nem 
kell megütközni, noha — mint Ameri
kában szokás — egy egész encyclope-
dia. A növendékek nem kötelesok vala
mennyit végig tanulni. Külön vannak 
választva a klasszikái és bölcseimi tan
folyamok s külön órákban ugy be
osztva, hogy a leányok, hajlamaik 8 
képességeik szerint választhatnak. Kü
lönben is az amerikai tanférfiak kezdik 
belátni, hogy a tantárgyak sokasága és 
terjedelme kárára van az alaposságnak 
s igyekeznek kevesbíteni azoknak szá
mát, mellőzve a kevésbbi lényege
seket." 

„A legnagyobb fontosságú észre
vétel, melyre ez intézet alkalmat nyújt, 

az, hogy az ifjú leányok semmi tekintetben sem 
állanak hátrább, mint a hasonló korú fiu gyerme
kek. Részemről legalaposabb összehasonlításaim 
nyomán ezon meggyőződésre jutottam. Ennek tu
lajdonitható, hogy a nők Amerikában mind na-
gyobb-nagyobb tért foglalnak el." 

Haven, a michigani egyetem rektora, 1868-
diki évi jelentésében fölemlíti, hogy ez állam tör
vényhozó testülete 1867-ben a következő határo
zatot hozta: 

„Határozta-
tott, hogy ezen 

törvényhozó 
testület vélemé 
nyeszerint,azon 
magasztos czél, 
melynek érde
kében alapítta
tott a michigani 
egyetem, csak 
akkor lesz el
érve, midőn a 
nők annak min
den jogaiban s 
előnyeiben ré-
szesittetnek." 

„Ha a fiuk 
és leányok — 
irja Haven — 
összes alsóbb és 
felsőbb iskolá
inkban ugyan
azon tudomá
nyokat hallgat
ják együtt, nem 
igazságos, hogy 
az utóbbiak az 
egyetemi tanul
mányoktól el 

legyenek zárva. 
Nem látom át 
semmi okát, 

hogy miért kel
lene őket meg
fosztani azon 

előnyöktől, me
lyeket könyv
táraink, labora
tóriumaink, ér-

I tckezletoink s átalában a tanulás legmagasabb rendi. 
j eszközei nyújtanak. Ha vannak ennek némi aka-
! dályai, tanulmányozni kell azokat; nem legyőz-
i hetetlenek. A két nem együtt tanulása által a? 
\ egyetem tekintélyo nem hogy csökkenne, sőt kétsé
gen kivül még növekednék." 

Dd hogyan is lehetne csodálkozni, ha a nők 
felsőbb rendű oktatásának ügye diadalra jut »z 
Egyesült-Államokban, midőn hasonló irányú moz
galmak indultak meg még ott is, hol azok legke-
vésbbé volnának várhatók: Oroszországban. 
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Stuart Mill 1868-ban a pétervári nőkhez, kik 
kérelmeztek, hogy a felsőbb oktatásban ők is ré -
szesittessenek, a következő levelet intézte : 

„Örömmel értesülök, hogy Oroszországban is 
vannak eléggé fölvilágosult és bátor nők, kik föl
emelik szavukat nemük érdekében, hogy nyújtas
sák számukra alkalom elsajátitni a tudományos 
miveltség különböző ágait , ide értvo az orvosi 
tudományokat is. Ugyanez t sürget ik, folyton kö
vetkező névvel, Eu rópa más országainak legfölví-
lágosultabb emberei, noha mindeddig siker nélkül. 

„Az önök érdeme lesz, asszonyaim, ha Orosz
országban ez ügy leghamarább j u t diadalra ; bi
zonyság lesz ez arra, hogy az aránylag ifjabb 
czivilizáczió gyakran megelőzi a régi t . 

„ A két nem egyforma jogosultsága a maga
sabb kiképeztetésre nemcsak a nőknek áll érde
kében , a mi magában véve elegendő indokul 
szolgálhat, hanem az átalános művelődésnek is. 

„Mélyen meg vagyok győződve a felől, hogy 
a férfinem értelmi s erkölcsi baladásának nagy 
ká rá ra van, hogy ez ügyre kevés gondot fordit, 
nem csupán azért, mert az anyát gyermekei okta
tásában semmi és senki ki nem pótolja, hanem 
azért, mert magára a férfira is nagymérvű befolyást 
gyakorolnak élettársának jelleme és eszméi; a nő 
férjét vagy előrokészti, vagy visszatartja. 

„Szivem mélyéből üdvözlemönök törekvéseit 
s azon fölvilágosult férfiakat, kik önöket támogat
ják és számitok azon kitartásra, melynek önök 
már példáját adták , mint biztositékára annak, hogy 
nem fognak ellankadni s küzdenek ügyök érde
kében az igazság mindon fegyverével, mig azt a 
közeljövőben ogy fölvilágosultabb időkor toljes 
győzelemre juttat ja. 

„Fogadják asszonyaim, nagyra becsülésem 
s élénk rokonszenvem őszinte kifejezését. — 
Avignon, 1868. decz. 18-án. Stuart Mill." 

A legutóbbi években Svédország is hatalmas 
lépést tett a nők érdekében. Egy 1870-iki királyi 
rendelet fölnyitotta előttük az orvosi pályát. 
Külön tanfolyam nyittatott számukra; s a mellett 
az egyetemi tanfolyamok is nyitva állanak előt
tük. Svédországban különben már évek óta a 
tanitó személyzet túlnyomó többsége nő. Van 
6150 nyilvános iskolája 462,000 tanulóval s a ta
nítóknak csak egy harmada férfi. Stockholm 5000 
tankötelesét 100 nő s csak 20 férfitnnitó vezeti. 

Angliában is alakultak közelebbről hasonló 
czélu társulatok. Francziaországban is, noha nagy 
akadályokkal küzd, megindult a mozgalom. 

És hazánk? . . . fájdalom, e tekintetben is 
nagyon hátramaradt. A nők magasabb rendű ki-
képeztetéso érdekében még alig történt valami. 
Van ugyan nőtanitó-képozdénk négy : Budán , 
Kolozsvártt , Pozsonyban és Szabadkán, s igy a 
tanitói pálya megnyitva számokra, de a mire leg
nagyobb szükség volna, sem községi, sem állami 
felső leány-tanodánk, moly a külföldi ilynemű 
intézetekkel versenyezhetne, nincs egyetlen egy 
sem. Azonban azon élénk mozgalom s tevékeny
ség, melyet a legutóbbi években a nők nálunk, 
még a közélet terén is, főleg humanistikus i rány
ban kifejtenek, sejtetni engedi, hogy közel van az 
idő, midőn ez az ügy is felszínre kerül. Vajha jőne 
mentől hamarább! ! Szász Domokos. 

Tanulságok az ipar és kereskedelem 
történelméből. 

— Boccar&o felolvasásaiból. — 
(Vége.) 

A nélkül, hogy tovább fűzném a tag la lás t , 
látják uraim, miszerint a régi iparrendszernek 
minden kei-eke, minden eszköze egyetlenegy szó
ban van kifejezve: mesterkéltség, vagy ha ugy 
tetszik, megtagadása a természetnek. Minden áron 
magához vonzani a drága fémeket, lebilincselni a 
gyarmatodat , megtiltani az idegen termeivények 
behozatalát, előmozdítani a honi termeivények 
kivitelét, ime ezok voltak fő jellemvonásai ama 
kormányzatnak, mely kereskedelminek neveztetik, 
és mely három századon át képezi a nemzetközi 
viszonyok szentesitett törvénykönyvét. 

E rendszer mai nap kérlelhetlenül el van 
ítélve és helyébe egy homlokegyenest ellenkező 
rendszer lépett, mely szintén két szóban foglalható 
össze: természetes szervezés. E rendszer még nincs 
átalanosan alkalmazásba véve, az előítéletek és 
tévedések nagyszámú akadályokat gördítenek 
még eléje: mindazonáltal bizonyosak lehetnek 
önök, miszerint századunk nem fejezendi be folya
mát a nélkül, hogy az uj rendsíer mindenhol a 

könyvekből a törvényekbe, a tudomány tételeiből 
a tények mezejére át ne térendett légyen. 

E rendszernek alapelve ezerint a leghatha-
tósb eszköz valamely ország munkásságának a 
iparának előmozdítására abban áll, hogy a többi 
országokból való csereviszonya könnyittessék. Ha 
az amerikai Egyesült-Államok nemrég egy pusz
t í tó testvérháboruban milliárdokat tudtak saját 
vesztük nélkül elpazarolni, és ha — a mi még inkább 
vigasztaló — e háború kitörése előtt bámulatra 
méltó módon mivelhették végtelen földjeiket, ez 
azért van, mert gabonájuk, dohányuk, gyapotuk 
roppant keletnek örvendtek Európában, de csakis 
azért, mert az Egyesül t-Államok lakói a fogyasz
tásaikra szükséges gyár to t t árukat csaknem mind 
Európában vásárolták, mert Anglia és Franczia-
ország tőkéi, vasutak s csatornák alakjában, in
gatlanokká tétettek Amerika földjén. A keresztyén 
vallás néptestvérisülési dogmája, egyik legfőbb 
sarktételo egyszersmind a nemzetgazdászatnak, a 
kölcsönös biztositásnak egy végtelen társulata 
létezik a föld valamennyi nemzetei közt; az egyik
nek insége a másiknak bősége által pótoltatik 
rögtön, még pedig ugyancsak a magas gabonaárak 
következtében. A villanysodrony, mely Európa 
összes fővárosait Bengalia, New-York és L ima 
partjaival egyesíti, többet tett e jótékony világ
szövetség létesítésére, mint a mennyit száz könyv
tá r s milliónyi hit téritők tehettek volna. 

Szabad cserén alapuló kereskedelmi törvény
hozás, terjedelmes s csupán a dolgok természete 

nemzet működési eszközeinek lényege által s a 
szabott határoktól korlátozva, bizonyára, igen ha
tásos föltételei a jó sikernek a tőke s munkásság 
alkalmazásában. De nem az egyedüliek s annál 
kevésbbéalegkiválóbbak. Mi közönségesen hajlan
dók vagyunk túlságos bizalmat helyezni a r e i d -
szerekbe, és igen keveset az emberekbe: pedig az 
ellenkezőnek kellene történnie, mert a legjobb 
kereskedelmi kormányzat mellett is megtörténhe
tik, hogy egy országnak nem sikerül elérni a czélt. 
És ime eléi-tünk fürkéazetünk második részéhez : 
a rendszerek szempontjából már észlelt kérdést , 
az azokat alkalmazni hivatott emberek szempont
jából venni szemügy alá. 

Igen nehéz lenne, uraim, meghatározni mi
ben áll az ügyek fortélya, az üzérkedés szelleme, 
annyi bizonyos, hogy e tehetség nagyban külön
bözik a többi tehetségektől; valamint nem kovésbbé 
bizonyos az is, hogy nélküle sem az egyének, sem 
a nemzetek nem futhatják be sikerrel az ipar 
pályáját. 

Gyakran az ipar s üzérkedési szellem a leg
parányibb dolgokban, a látszólag legszerényebb, 
leghomályosabb emberekben nyi lvánul , mig a 
legkitűnőbb férfiakban tökéletesen hiányzik. I s 
merik önök kétségkívül ama florenczi kalapgyáros 
történetét, ki 10,000 frankot ajánlott Josephina 
császárné egyik komornájának, ha s ikerülendett 
úrnőjét arra bírni , hogy egy ünnepi nyilvános 
sétán egy ilyen, Francziaországban még nem di
vatozott kalapot tegyen föl. És csakugyan a divat 
nemsokára a párisi diazes nővilágban olterjedt és 
az iparos szerencséje meg volt állapítva. Mily ipa
ros szellem egy szerény gyámokban ! Ennek ellen
tétéül nem nehéz találni egy oly üzérkedő példá
já t , kiben tökéletesen hiányzott az ügyleti szel
lem. Nem rég történt, hogy egy hatalmas angol 
kereskedőháznak eszébe ju tván, miszerint Chiná-
ban körülbelül 200 millió nő van, és hogy a meny-
nyei birodalom hölgyei ép ugy, mint az európaiak, 
szükségét érzendik valami hangszernek, tekinté
lyes zongoraszállitmányt indított Kantonba. Azon
ban a chinai hölgyek hűk maradtak dobocskáik-
hoz, vagyis a gong-okhoz s kedvelt harangjaihoz, 
és az európai hangszerek, melyek az ő honi hang
szereiknél bizonyára sokkal előnyösebbek, hasz
talan hevertek a bizományos raktáraiban. Fölem
líthetném még ama sheffieldi kereskedőházat, mely, 
szánokat száll i t tatott Pe ruba s Braziliába, hol 
pedig a kanadai üzérek ál tal küldöt t s gondosan 
fürészporba göngyölt jégen kivül más jeget nem 
smernek. , 

Gyakran egy iparüzlet, mely magában véve 
ki tűnő lehetne, veszélyessé válik egyedül azért, 
mert az idők nem éret tek, a közvélemény még 
nincs megnyerve számára, vagy mert hiányzik 
8zámára,hogy ugy mondjam, a lélekzelhető levegő. 
A londoni bank alapitója, a hires Pat terson Vil
mos, amerikai utazása alkalmával azon gondolatra 
jö t t , hogy a két vi lágtenger között, a darieni 
vagyis panamai szoroson á t utat nyisson. Es ha 
ez u t még nem létezik, annyi bizonyos, hogy a 
természet már megkísérelte annak létrehozatalát, 
annyira lemosták s megvékonyitották már a vizek 

ama földszalagot, mely az amerikai szárazföld két 
felét egyesíti. Ugy látszik azonban, hogy termé
szet megunván a dolgot és nem birván a tenger
szorost a Gulf-stream egyedüli mivelete által meg
nyitni , annak foganatositását az emberi iparra 
bízta. — Patterson Vilmos ama földszoros meg-

í nyitását az összes világkereskedelme kulcsául 
tekintvén, lelkesülten észlelé az előnyöket, melyek 
ezen, az indiai tengerek és oczeánia gazdag szi
getei számára nyitandó útból a koreskedelemre 
hárulnának. Ki tűnő volt az eszme, de a kormányok 
nem értették meg, a Pa t te rson elégtelen eszközök
kel kísérelvén meg annak foganatositását, meg
bukott , másokra, nálánál végtelenül csekélyebb 
tehetségüekre hagyván fönn, hogy nagyszorü ter
vét napjainkban újból fölkarolják s reméljük, hogy 
most létesíttetni is fog. 

A z iparvállalatok kedvező eredményében 
mindig van valami, mi Kolumbus tojására emlé
keztet. Mielőtt Backewell Róber t a selection mód
szerét föltalálta volna, valamennyi marhatenyésztő 
tudta , miszerint igen jó üzletet csinál, ha juhai
nak húsát, a helyett, hogy négy éves korukig várt 
volna lovágatásukkal, két éves korukban (ugyan
azon, ha nem nagyobb súlyban) adta volna el. Ez 
egyszerűen annyi let t volna, mint megkettőztetni 
a tőke jövedelmét. De ez eredmény csak akkor 
éretett el, miután egy kitűnő észlelő, üzér, tudós, 
pontos tapasztalatok alapján fölálli táaz állatfajok 
fejlődésének s tökélyesbülésénok törvényeit. Backe
well nem volt sem költő, sem bölcsész, sem tudós 
a szó közönséges értelmében, ő iparos, még pedig 
kiváló értelemben iparos vala. 

Számos évek, hogy no mondjuk századok 
óta nyugtalanitá a világot ama felsőjég, sőt zsar
nokság, melyet néhány óriási bankár, néhány dús
gazdag tőkepénzes a nagy ügyletek piaczán gya
korolt. Nélkülök mitsem lehetett tenni, magánzók 
és kormányok kénytelenek voltak alázattal folya
modni # segítségükért . Ök voltak a világ valódi 
urai . És valamennyi ál lamgazdász vá l t ig monda 
és ismételé, miszerint ha kisebb tőkepénzesek elég 
bátorsággal és józan észszel birtak volna, hogy 
egymással egyesülvén, egy tömör társulatot ké
pezzenek, ez elég hatalmas lett volna arra, hogy 
a tőzsdezsarnokok befolyását semlegesítse. Ezt 
mindenki mondotta, de senki sem tet te meg, mig 
1852-ben akadt Par i sban egy férfiú, kinek volt 
hozzá elég bátorsága s (túlzás nélkül mondva) 
lángesze, azt létrehozni. Pere i ra Izsák ugyanis, 
hajdani Saint Simonianus, épen ily alapra fekteti 
az ingósági hitelbankot (credit mobile), hatalmas 
versenytársat teremtvén a Rothschildok bankja el
lenében ; és jegyezzék meg önökjól, miszerint a mit 
Pereira 1852-ben tet t , távolról sem az utolsó szó, 
melyet ezen üdvös rendszer kimondani hivatva 
van. Erősen hiszem, hogy többet a jobbat is lehet 
még tenni ennél, és tétetni is fog, csak akadjon, 
ki Kolumbus tojásának egy uj alkalmazását föl
találni képes legyen. 

Nekem, mint látják, nem szándékom önödnek 
az ipar szellemét elméletileg kifejteni; egyedül 
oda kívántam hatni néhány példa fölhozatalával, 
miszerint tiszta s lehetőleg kézzelfogható fogal
mat szerezzenek maguknak róla, melyből bolát-
hassák (s különösen erre czéloztam,) mikép a 
munkán, a tőkén 8 magán a szerencsén kivül is 
van még egy másik hathatós erő, melytől ugy az 
egyéni vállalatok jó sikere, mint a honi ipar ki
fejlődése függnek. Ezen erő pedig épen az üzér
kedési szellem, az üzleti géniusz. 

És ha annyi fontosságot tulajdonitok e foga
lomnak, ez azért van, mert mélyen meg vagyok 
győződve, hogy ezen erőnek fejlődéséből, azaz : 
valódi iparosok, tevékeny s értelmes üzleti embe
rek a legnagyobb számban való képezésétől Olasz
országban, függ leginkább azon fontos kérdések 
nagy részének megoldása, melynek mai nap ha
zánkat (Olaszország) nyugtalanítják. Mer t , és ezt 
nem győzzük eléggé ismételni, más nemzetek is 
mentek át vészterhes válságokon, melyek alat t a 
pénzügyi zavar, a gazdász iti egyensúly megbom 
lása rémületes csapással fenyegetének. É s miként 
lőnek azok megmentve ? Korántsem a kormány
zati gyógytár vagy a kormányok kuruzsolása által. 
Midőn mintegy félszázaddal ezelőtt Angl ia 27 
milliárd frank adóssággal, kényszorfolyammal, a 
bukás küszöbén állt, nem miniszterei, sem tábor-
nokai,nem Pit t - je i , aem Nelson-ai vagy Well ing-
ton-ai voltak azok, kik őt az örvény szélén föltar
tóztat ták. Hanem egyedüli megmentői voltak 
gyárosai, föltalálói, Watt- jai , Stephenson-jai, ha
jógyárainak sdock-jainak alkotói, földmivelői, bá
nyászai s kézmű-iparosai; ezek emelek a nagy 
gátat, mely megfékezte és visszanyomta a bukás 
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fenyegető áramát. Ugyanez mondható, bár cse
kélyebb arányban, Francziaországról. Ama nem 
egyedül a forradalom, hanem az első császárság 
napjait is magában foglaló tartós és rémitő válság 
előestéjén, ezen értékvesztett utalványok és mű
veletlen földek képezte fekhelyen élettelenül elte
rült nagy nemzetnek, hanem is elenyésznie, de 
tetemesen alá kellett volna szállania az európai 
hatalmam ígok lépcsőjén, ha az átalános kime
rültség nyújtotta bakét fölhasználva, minden 
erejét ösazc nem szedte volna, hogy az orszá
got csatornákkal , orsz ' tg- s majd vasutakkal 
behálózza; ha Jacquarel-jai és Segnin-jeinek 
lángesze a gazdaság s a jóllét ujabb forrásaival 
nem gazdagította volna. 

Fogjuk-e mi elvégre utánozni e nagy nem
zeteket ? Fölhagyunk-e immár a dagályos szó
nokok 8 a politikai kötéltánczosok követésivel, 
hogy komolyan gondoljunk a nagy föladatra, a 
nemzeti életforrások táplálásának elhárithatlan 
szükségére? Megállunk-e valahár.i az örökös újí
tások ama veszélyes és végzetszerű meredélyén, 
melyért elmondható I ta l iá ró l : „ A mozzo no-
vembre : Non giunge quel che tu d'ottobre fili?" 
(„Nem ér november közepéig, mit októberben 
fonsz.") Akarjuk reményleni, uraim, hogy igen; 
és azért járulunk mindannyian, mennyire csík 
tehet-égünkban áll, ezon valóban fentartó s hely
reállító mű előmozdításához. 

Egy amerikai vállalkozó. 
(Barnum életéből ) 

V I I . 
(Egy uj város. — A váratan huká«.) 

Elbizakodott-e szerencséjében, Barnum vagy 
igaznak kell-e lenni a közmondásnak: „hányat föl 
a kerék, annyit alá" — s a földi dolgok természe
tében van , hogy állandó szerencse ne lehessen: 
annyi sikerült, sőt fényes vállalat után most egy 
olyanba kapott, mely nemcsak magában nem si
került, de összes addigi szerzeményét is elnye
léssel fenyegette: a Jerom-féle ór.itársaságba. E 
szerencsétlen üzlet világosbbá tételére kissé előbb 
kell a dolgot kezdenünk. 

Bridgeport, melynek tövében Iranistán állott, 
egy kis folyó partján feküdt, bájos vi'léken. A 
túlsó partnak még szebb fekvése volt, ugy hogy 
csudálni lehetett, miért nem ott települt meg a 
város. Barnumnak már 1851-ben jött az az esz
méje, hogy ott egy Uj-Bridgeportot alapit. Egy 
ötven holdnyi osztatlan birtokot megvett, s hozzá 
u szomszédoktól még három annyit Összevásárolt, 
ugy hogy kétszáz holdja volt egy négyszögben. 
Most ezt utczákra s telkekre osztotta föl, fasorok
kal végig ültette, s az egyszerű vételáron egyen
ként áruba bocsátotta, egyedüli nyereaégot abból 
várva, hogy ha majd a hely benépesül, a magának 
egyelőre fontartott telkek drága áron fognik 
elkelni. Az egyes vevők kötelezték magukat ogy 
év alatt építkezni s boltot, műhelyt, vagy valami 
nemű üzletet nyi tni ; ellenben a telket hitelben, 
sőt építési kölcsönt is kaptak a legkedvezőbb 
visszafizetési feltételek alatt. E vállalatnál, ha 
volt is Barnumnak némi későbbi nyereségre kilá
tása, az csak másodrangú tekintet lehetett előtte. 
Inkább a gondolat szépsége s nemessége: egy 
iparüző s egykor virágzóvá leendő várost terem
teni , ragadta el. Hogy az iparnak egyszerre len
dületet adjon, egy a régi Bridgeportban volt óra-
gyár t , melyben magának is volt néhány ezer font
nyi értékű részvénye s melynél ig.izgató tanácsos 
is volt, felében átvet t 8 az Uj-Bridgeportba áthe
lyezte. Ez az óra-gyár vi t te őt bele a szerencsét
lenségbe, a bukásba. 

New-Havenben ugyanis egy sokkal nagyobb-
szerü óragyár létezett, melynek bizonyos Jerome 
volt az igazgatója. E gyár részéről ajánlat tétetett 
neki az összeolvadásra, részvények kicserélése 
által ; de oly föltétellel, hogy a gyár épen pilla
natnyi zavarban levén, nehogy több száz munkás 
családját el kelljen bocsátania s kenyér nélkül 
hagynia, Barnum irjon alá nekik 110 ezer dollár
nyi vál tókat . Az évi üzletjelentés s a mérleg a 
legjobb szinben tünte t te föl a társulat ügyeit, 
közel egy milliónyi aktiv vagyonnal. Barnum bele 
ment a hálóba; aláir ta a váltókat azon föltétellel, 
hogy a gyár, mintegy 800 munkásával s egész 
üzletével együtt Uj-Bridgeportba költözzék. Gon
dol ta : ezzel mily nagy lendületet ad egyszerre a 
maga uj városának! Az átköltözést ugyan külön
böző okok miatt csak huzták-halasztot ták, de 
Barnum, megfoghatatlan gondatlansággal, mind 

belebb-b-'lebb mászott a szerencsétlen s (mint 
később kisült) csalással párosult üzletbe s egy
szerre csak azon vette magát észre, hogy több 
mint egy félmillió erőjéig van bemártva. 

A bridgeporti uj telep sem ügette ki magát ; 
maga s családja is roppant költséggel élt ; a gaz
emberek mindenütt az ő váltóival fizettek, a gyár 
s egész üzlete tökéletesen meg volt rongálva. S 
Barnum, a dúsgazdag, egy reggel arra ébredt — 
hogy bukott etobor. 

Az igazat megvallva, e bukás előttünk meg
foghatatlan. A Barnum könyvében előbb leirt 
üzletek és vállalatok, épen az ő előadása szerint, 
sokkal, de sokkal nagyobb nyereségeket adtak, 
semhogy egy ily vállalat azt mind fölemészthette 
volna. Részünkről bármit tegyünk is, nem odáz
hatjuk el a gondolatot magunktól, — hogy ez a 
bukás nem ment egészen tisztán. Isten tudja! — 
De akár igy, akár ugy, elég hogy Barnum ur 
csődöt mondott. 

Szerencsétlenségét egyszerre minden hírlap 
kürtölte. Ellenségei 8 irigyei régi mérgöket mind 
kiöntötték. Eddigi vállalatait is merő humbugnak 
bélyegezték. Az egész embert s pályáját szétszed
ték, kicsúfolták, sárral dobálták. D J barátságos 
nyilatkozatok sem hiányoztak. „Minden felhőnok 
aranyos a széle," mondja egy angol közmondás, s 
annak igazságát Barnum is tapasztalta szorenesét-
lonségében. Barátai közvetlen segélyt ajánlottak: 
meetingek tar ta t tak részvétnyilatkozatokra. T e 
kintélyes emberek összeállottak, hogy folsegélé-
sére aláírást nyissanak s előadásokat rendezzenek. 

; Még a kis Totn Pouce is, egykori védonczo, sietett 
I fölajánlani, hogy javára föllép a hányszor akarja. 
: Hajdani üzletbarátjai közül egy 50 ozer dollár 

kamat nélküli kölcsönt ajánlott, ha azzal segíthet 
magán. Barnum azonban, bár ennyi részvét jól 
esett neki, szerény büszkeséggel visszautasított 
mindent. Negyvenhat éves, erőteljes, munkaképes 
ember volt; nem akart senki segélyére szorulni s 
maga erején szerzett, de elvesztett vagyonát, még 
egyszer maga erején akarta visszaszerezni. 

Vagyona némi romjai is meg voltak még. 
Iraniatánt el kellett ugyan adnia, valamint az uj-
bridgeporti telepet is. De múzeuma még nem 
korült kótyavetyére. Adósságai s a másokért aláirt 
váltók egy tetemes része a'.ónban még fizetetten 
levén, a múzeum sem korülhette el a többinek 
sorsát, csakhogy remélni lehetett, hogy annak 
árából marad annyia, hogy valami uj üzletet 
kezdhessen. 

Ezen is keresztül esett. A múzeum eladatott. 
A hitelezők kielégít tettek; a kellemetlen tárgya
lások lefolytak. Barnum ez alatt elvonulva, egy 
szűk szálláson, egyszerűen élt, bőséghez szokott 
családjával 

S ki hinné, az uj-bridgeporti telep, mely 
romlásának közvetett oka volt : lőn ismét fölemel
kedésének uj támpontja. Az ott fölállított óragyár 
is megbukott volt Barnummal együ t t ; készlete s 
fölszerelése potomáron eladatott, helyisége üresen 
állt s kibérelhető volt. A Wheele r és Wilson-féle 
varrógép-gyár akkor volt kezdetén nagyszerű jö
vőjének ; 8 a tulajdonosok az uj-bridgeporti gyár
épületre vetették szemeiket. Barnum ez épületet, 
melyet előbb el kellé adnia, megmentett csekély 
készletéből újra visszavásárolta vol t ; a most elő
nyösen adta el Wheeleréknek, kik a vételár mel
le t t még 5000 dollár kölcsönt is nyújtottak neki; 
oz összeggel a neje néhány ezer fontnyi saját 
vagyonával akar t most Barnum ogy uj, fényes 
pályát törni magának. Még egyszer szerződött 
régi kis barátjával, Tom Thumb tábornokkal, 
kihez társul még egy másik törpét, a parányi 
Howard Cordeliát is fölvette, ki már ekkor hírre 
kapott volt ügyes éa eszes voltáért, a a rendkívüli 
kedvességért, melylyel Tamás bátya kunyhójában 
a kis Evelinát személyesítette; a más gyermek
szerepeket is feltűnő ügyességgel játszott. 

E kis társasággal indult meg Barnum uj hó
dítási, útjára a 1857 elején hajóra ül t és még egy
szer Ó-Angliába utazott. 

A murmutérok és vadkecskék a Tátra-
hegységben.| 

Van az embereknek egy osztálya, mely mindent 
szabad zsákmánynak tekint, a mi kőfallal körül
véve vagy bármi más módon elzárva nincsen. Az 
ily emberek rablási vágyának és kegyetlenaégének 
tulajdonithatjuk, hogy Európában a bölény meg 
az ősszarvaa teljesen kiveszett, hogy a kőszáli 
zerge és a hód ma már a legnagyobb ritkaságok 
közé tar tozik, hogy terjedelmes földterületek, 

talán az egy tengeri nyulat kivéve, majd sounnifóle 
vadat nem képesek fölmutatni, ós hogy erdőink és 
berkeink, fájdulom! napról napra csendesebbekké, 
siketebbekké s néptelenebbekké válnak, holott 
ezelőtt a legkedvesebb madárzene viszhangzott 
beunök. 

Hogy az ily sajnálatos üzelmek ellen pusztán 
csak törvények és rendszabályok — még ha egy 
Drako alkotta volna is azokat — édoskov 
tehetnek, a tapasztalás eléggé bebizonyita. Itt 
csakis a fogalmaknak helyesebb irányba terelése, 
a hibának teljes felvilágosítása 8 ily utón történ

ni •gs/.üntetése által juthatnánk okéihoz. Ezt 
• hely t-s utat választották a Kárpátok vidékein 
lakó tudósok és nagybirtokosok, hogy a vadkecs
kék és murmutérok (marméták) toljes kipusztít fi
sának a Tátra-hegységben mindjobban fenyegető 
veszélyét, • mennyire lehetséges, elhárítsák, E 
fontos kérdési először Kornhuber tanár hozta 
szőnyegre a magyar erdészeti egylet gyűlése al
kalmával, mely 1856-ban Késmárkban ült össze. 
Hét évvel később, 1868-ban Fuchs Fr igyes Lő
cséből „A Közép-Kárpátok" czimü röpiratában 
szállt sikra ez ügy védelmében s azóta e kérdés 
valamennyi érdekelt kerületben napirenden van. 
A kül- és belföldi lapokban egymást érték az ide 
vonatkozó közlemények, sőt az emiitett állatok 
kímélésének előmozdítása érdekében Janota tanár 
a lengyel gorálok számára egy népszerű köny-
vocskét is szerkesztett, a mely ama vidéken ma 
már közkézen forog. 

A krakkói tudóstársaság physiokrátikus bi-
tot tsága végre szintén kénytelennek látta magát, 
hogy e tárgyat teljes figyelmén méltassa; fára
dozásai mindenfele viszhangra találtak. A nemes 
gondolkozású HomoláoB báró, a galicziai Tátra 
egyik első rangú nagybirtokosa, czélja elérésére a 
legbiztosabb utat választotta: ugyanis a Zakopanéi 
leghirhedettebb orvvadászokat szolgálatliba fo
gadta, a igy saját érdekeihez fűzte. Hogy ennyi 
fáradozás nom is maradt siker nélkül, kitűnik ama 
jelentésből, melyetNowicki tanár a Tátra-hegység
ben tet t egyik fölülvizsgálati utazásáról az emlí
tett physiokrátikus bizottság elébe terjesztett. 
Kísérője maga is egykor a leghirhedettebb vad
orzók közé tartozott, kit azonban most már a kő
száli zergék logbuzgóbb védelmezője, ós Nowickit 
épen abban a perozben, midőn egy csapat zerge 
lőtávolban előttök elrohant, bár a vágytól resz
ketve, mégis határozottan biztoaitá „hogy ő még 
most a világért sem lőne msg egyetlon vadkecs
két sem." 

Hogy a zergék teljes kiirtásának veszélye a 
Tátra-hegységben sokkal nagyobb, mint az Al 
pokon, abból is elég világosan kitűnik, hogy itt 
csupán egy nyolez mérföldnyi hosszú, a két, leg
feljebb három mértföld széles területről van szo, 
mig az Alpok vidéke 120 mfldnyi hosszaságban 
15 mfld széleaaégben terül el, 8 a mellett a Tátra 
caúcaai könnyebben Í8 hozzáférhetők, mint az 
Alpok havas tetői. Merész orvvadáazokban fájda
lom ! a Tá t ra környékén aincaen hiány, sőt talán 
egéaz Európában sincsenek fáradhatatlanabb és 
kegyetlenebb vadorzók, mint épen i t t ! Nowicki 
bizonyos Bucz Jánost emlit Jurgow-ból, a Sze-
pességből, ki életében 300 vadkecskét ejtett el s 
dicsekedett, hogy a keze, illetőleg lába ügyébe 
esett murmutérokat mind egy azálig kipuaztitotta. 

Nowicki vizsgálódásai szerint a Tátrában 
1865. nyarán legfeljebb még csak nyolez mur-
mutér-család élt ; ugyanez év őszén a családok 
száma ötre apadt le ; hármat elfogtak s vásárra 
hurezoltak. Az ártatlan rágcsálók elfogására igen 
gyakran erős csapdákat állítanak föl éa nem rit
kán megtörténik, hogy az ily csaptatókban már 
csak csontvázat találnak, mert acsapda-állitó urak 
reatelték kegyetlen tőreiket ideje korán fölke
resni. A durvaság és kegyetlenség mellett az 
ostobaság és babona is nagyban előmozdítja e 
szegény állatok kipusztítását. Ugyanis a murmutér 
zsirja az ottani köznép hiedelme szerint — hat
hatós gyógyszer mindenféle baj és szenvedés, kár, 
betegség, sőt még a halál ellen is, és ez okból majd 
minden helységben található murmutér-z8Írral 
házaló és kereskedő kuruzsló akár hány. 

A kőszáli zergék és murmutérok védelmére 
irt e jóakaró sorokat az „Aus land" czimü föld- és 
természetrajzi folyóiratból veszszük át, meg lévén 
győződve, hogy e közlemény, mely honi havasaink 
két, már-már kih-iló állatfaját veszi védelmébe, 
olvasóink egy részét is ér lekelni fogja. 

Sámi La 



348 

A növények országáról. 
II. 

A növény-földrajz körül legtöbb érdemet 
Tournefort, Haller, Saussure szereztek. Ez azon
ban nagyobbára még múlt századi dolog, mert 
csak a jelen században kísérelték meg nz ez irány
ban tett tapasztalatokat és elismert igazságokat 
rendszerbe foglalni; és a ki e rendszert valódi 
tudománynyá szélesítette ki, az senki más, mint a 
lángeszű Humboldt Sándor. 

Tournefort franczia természettudós 1716 táján 
az Ararát hegyét megmászván, ott azt a tapasz
talatot tette, hogy Kis-Ázsia növényei, melyek a 
hegy alját borítják, a magasság növekedtével 
Francziaország növényeihez mindinkább hason
lók lesznek, mig utóbb valóságos alpesi arczula-
tot nyernek ; egyszóval Tournefort lett először 
figyelmessé ama nagy befolyásra, melyet a magas
sági különbség a növényvilág fejlődésére gyakorol. 

De nem annyira a magassági viszony, mint 
inkább az égalj van különös befolyássnl a növé
nyek életére. Hiszen tudjuk, hogy magára az em
berre is, és nemcsak az anyagi, hanem a szellemi 
emberre is elhatározó befolyást gyakorol az égalj, 
mely növényei jellegével minden vidéken más
más anyagi sajátságokat, más-más szellemi tulaj
donokat fejleszt ki. 

Ha Dél-Európá
ból észak felé uta
zunk, legelőször is 
a paratölgy marad 
el, később a babér, 
a mirtusz, a man
dula-fenyő, cziprus; 
majd a szelid gesz
tenye, a bükk és a 
közönséges tölgy; 
végre a fenyő. El
lenkezőleg ha az 
északi sarkkörök 

égalja alól délnek 
utazik valaki, azt 
tapasztalja, hogy 

a kietlen tundrák 
vagyis a mohok és 
zurmók országából, 
a később mutatkozó 
fenyveseken és im
itt-amott szembe
ötlő lombok gyö
nyörködtető alak
jain át, egyre kie
sebb növényarczu-
latokhozjut. Ezek
hez hasonló tüne
ményt-k oda vezet- ' 
tek, hogy a növé
nyek terjedése sze
rint mind a síksá
gokat, mind a he
gyeket fölosztották. 
E fölosztásból ke
letkeztek a növény-
régiók. — Ezeknek 
szárazföldi jelleme nemcsak az Övek szerint válto-
aik, melyekhez az illető hegyek tartoznak, hanem 
a formáczió s ennek kiterjedése szerint is, s pedig 
oly mértékben, hogy a szomszéd hegyekon már 
ugyanazon növény teljesen más magasság alá esik. 
így pl. az északi Alpokon a bortermelés felső ha
tára 1500 láb, a központi havasokon 1800 láb a 
Monté Rosa és a Mont Blanc csoportjaiban 2750'. 

Schouw növénygeographus szerint a föld fe
lületét, s illetőleg tenyészetét 25 nagy s lényege
sen különböző hazára osztjuk. Hogy egy ily 
hazát alkothassunk, mindig ama növényfajt vesz-
sxük föl, mely az illető torületen kizárólagosan 
uralkodik, vagy a többiek felett tulsulylyal bir. 
Azonban ez is csak bizonyos föltétellel fogadható 
el, mert az illető hazák határain belül is külön
böző növényalakok vegyülnek össze. Az egyes 
hazák ama botanikusok után vannak elnevezve, 
kik annak kikutatásában különös érdemeket sze
reztek, így pl. a 25 haza közül az első: Wahlen-
hery, a mohok és Saxifragák hazáját, a sark
vidéket, továbbá a jeges vagy hóval fedett 
magasabb hegyeket foglalja magában egész a 
fák határáig. 2) Linné vagyis az ernyősök és ke
resztes viráguak hazája Európában, a fák ha
tárától a Pireneusok, Alpok, Balkán és a Kau
kázus északi lejtőig. Ez tehát hazánkat is magában 
foglalja. De hazánkfiai közül senki még csak a hír
neves Endlicher sem szerepel ez elnevezésekben. 

A hazák között a legérdekesebbek egyike 

Koxbergh vagy Scitamineák országa az Indiákon 
és közel fekvő szigetekon. A Scitamineák legna
gyobb fejlettségüket a banánok és pizang-növé
nyekben érik el, melyek káposzta-anyagú tör
zseikkel egy év alatt nem ritkán fa-magasságra 
nőnek a téritők alatt és pompás levélzotükkel, 
valamint szinezetdús és csodálatosan árnyalt vi
rágaikkal valódi diszei a nedvesebb vidékeknek. 
De nemcsak a gyakran széttépett zászlóhoz ha
sonló lovél és gyönyörű virág, hanem még a gyü
mölcs is különös szépséggel ruházza föl e növényt. 
Az ide tartozó Strelitzia regina sárgálló virágai 
például sajátságos öszhangba olvadnak o növény 
sötétbarna leveleivel, melyek között a nem ritkán 
mázsányi gyümölcs meglepő látványt nyújt és az 
egész növénynek a nagyszerűség bélyegét adja. 

Legelterjedtebbek a Scitamineák között a 
Muza Cavendischi és a banán-pizang vagy a Muza 
sapientum, melyek ábránkon is láthatók. A banán-
pizáng a kisebb folyók közelében, a pálmák és 
faharasztok társaságát kedveli és biborvörösen 
pettyegeti törzszsel bir. Lábnyi hosszúságú gyü
mölcsei a mintegy 3 vagy 4 lábnyi hosszú buga-
szerü kalászon ülnek, még pedig oly gazdagon 
megrakva hogy egy-egy fürt 70 vagy 80 fontot 
nyom. Gyümölcse lisztes anyagot tartalmaz és 
fügeizü. A banán-pizáng átalában a legjótéko-
nyabb növények egyike, mely nélkül a forró égalj 
lakói sok nélkülözéseknek volnának kitéve. Nem 

A magyar nemzeti múzeum ethnographiai 
osztálya, ama tárgyak között, melyeket Xántus 
Kelet-Ázsiából hozott, több oly készítményt fog
lal magában, melyekhez a bambusznád szolgáltatta 
az anyagot. Ilyenek például a házi eszközök • a 
bambusznád fiatal hajtásaiból készült és abroszok
hoz hasonló Írótáblák: továbbá a bambusz f'ona-
déku függőhidak, melyek gyékénynyel betakarva 
és a megáradt hegyi patakok fölé helyeztetve olv 
szilárdak, hogy egyszerre hat lovat is megbírnak. 
Bambusznádból épitik azonkívül a birmánok 
házaikat, és nem egy kedves eledel közvetlenül e 
nádnak köszöni származását. így tehát egy-két 
pálmafaj kivételével egy növény sem közelíti meg 
a bambusznád hasznosságát. 

Ezzel befejezzük Thomé könyve magyar 
kiadásának jellemzésére közölt ismertetésünket a 
mutatványainkat, s csak azt kívánjuk, vajha e 
tankönyv nyomán is minél többen kapnának ked
vet a természettudományok, s különösen a nö
vényország tanulmányozására. Vajda Viktor. 

Egyveleg. 
** {Chicago 

Chicago városa 
vígsággal ülte 
lyét. Ez alkalomból 

Banánok. 

felesleges tudni, hogy a pizáng még a búzánál is 
háládatosabb, mennyiben egy hold pizáng-föld 
50 embernek is képes táplálékot nyújtani, holott 
az ily mennyiségű búzaföld csak három ember
nek elegendő. Pár évvel ezelőtt a helybeli füvész
kertben levő Muza szépen virított és gyümölcsöt 
is hozott; hasonlóan egy Strelitzia is. A pizánggal 
közel rokonságban van az Uránia speciosa vagy 
Ravenalia, mely külsejére nézve helyesen megfelel 
a Muzának, csakhogy annál magasabb és oldalt 
hajló leveleket hajt. Hazája e büszke karcsú nö
vénynek Madagaskar szigete, hol nedvdús törzsét 
táplálék gyanánt használják. E növény is képvi
selve van a füvészkertben. 

Hogy az olvasó az egyszikűek nagy változa
tosságáról teljes fogalmat alkosson magának és 
mégis fölismerhesse az összefüggést, s illetőleg 
különbséget, mely a gazdag rend különféle osz
tályai között létezik: a sásfélék egyik kiválósá
gát is bemutatni ezennel alkalmat veszünk ma
gunknak. Ez a bambusvnád, mely némely forró 
égalji vidéknek valódi jellegnövénye, és nagyságra 
nézve minden másféle füvet és sást fölülmúl. A 
bambusznád, igaz nem oly tündéries, mint a ezu-
kornád, mely dús virágzatával, ezüstként tün
döklő, egymáshoz simuló és titokteljesen susogó 
kalászaival a mesék országára emlékeztet, do 
hasznosabb ennél és mindenesetre nagyszerűbb is. 
A forró Bengalia mocsáros vidékein áthatlan er
dőségeket képez. 

újra - fölépülésének ünnepélye.) 
a múlt hóban nagy fénynyel és 

meg ujra-fölépülésének ünnepé
óriási hangversenyt is ren

deztek, melyben az 
Unió nagyobb vá
rosaiból 300 zenész 
és 1000 énekes vett 
részt. Az ünnepély 
rendezője Gilmore 
volt, ki e téren elő
ször a bostoni zene
ünnepély alkalmá
val szerzett nevet. 
Mintegy százezer 
idegen jelent meg 
ez alkalomból Chi
cagóban, s minden
kielámult az újon
nan épült város 

nagyszerűsége fe
lett. Nemcsak óriási 
épületek és utczák, 
do egészen uj város
részek is keletkez
tek. A középületek 
közül legföltünőbb 
a „Grand Pacific 
Hotel ," melynek 
párja aligha van 
Európában. Ötszáz
ötven díszesen bú
torozott szoba van 
Jbenne, ellátva a 
vendégek számára 
minden kigondol
ható kényelemmel. 

** {Léghajózás 
az Atlanti-tengeren 
át.)Wise tanárame
rikai léghajós egy 

New-Yorkból Angliába teendő léghajózás költsé
geire 20,000 frtot iparkodik gyűjteni földieiközött. 
Az általa tervezett léggömb 100' átmérővel 10,000 
font terhet bírna meg, és 1000 láb hosszú kötelet 
vinne magával, mely azon arányban, melyben a 
vizbe merülne, megkönnyítené a gömb súlyát. Az 
utazók két emeletes kosárban helyeztetnének el, 
melynek alsó része az élelmi szerek, mint főtt hus 
és gyümölcs, továbbá kávé és tojás főzésére szánt 
oltatlan mész befogadására lesz berendezve. A 
hajó alatt nyitott galleria lesz, melyről a napot 
akarják észlelni, a galleria alatt pedig a mentő
csónak lesz megerősítve. Wise erős keleti lég
áramlatra számit, mely átvigye Angliába. 

** {Jó tanács.) Mennyi keserű érzéstől, nyug
talanságtól és szivszorongató aggálytól mentené 
xnegj[magát az ember, — irja egy philosoph —• 
ha a következő jó tanácsot megtartaná : „Ha nem 
akarod, hogy a szád elcsuszszon, öt dologra for
díts nagy gondot — hogy „kiről" és „kinek" be
szélsz, „mit", „mikor" és „hol" beszélsz. 

** {Anya és tanuló.) Amerikai lapok irják: A 
texasi törvény szigorúan megkívánja, hogy 15 
éves koráig mindenki az iskolába járjon. Hous
tonban van egy fiatal asszony, ki nagyon korán 
ment férjhez, s miután a törvény semmi kivételes 
esetet nom tűr, mindennap pontosan elmegy az 
iskolába, s kis gyermekét is magával viszi. 

Bambusznád. 
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Irodalom és művészet. 
** {A „Magyar Nyelvőr"-n»k,) melyet Szarvas 

Gábor szerkeszt ez évi július füzete is megjelent, 
szokás szerint érdekes tartalomm il. Az első czikk 
a szerkesztőség nevébsn van írva s „A kettős 
betűk módosításáról" szól, egyszersmind betü-
jegyeket is mutat be, melyeket kettős betűink 
helyett ajánl. így a ty, gy, ny, ly, a ez, cs, sz, zs, 
mind csak egy-egy betűvel volnának írandók s a 
javaslóit terv gyakorlati kivihetőségének bebi-
nyitására egész sor szó és mondat, sőt Arany 
Zách Klárája egész kiterjedésében ki van nvo-
matva az újonnan alkotott, egyszerűsített mód 
szerint. A kérdés tagadhatatlanul elég érde
kes, de az újonnan alkotott betűk a sok min
denféle kacskaringós kunkoritásokkal annyira ki
rínak eddigi latin betűink közül, mint a cyrilli 
vagy góth betűk. Mindenesetre jó lesz ezzel még 
egy darab ideig vesződni, s mikor előnyei és hátrá
nyai teljesen kiderülnek: akkor tenni kisérleteket 
behozatalára, vagy ha czélszerütlennek bizonyul, 
egészen abban kell hagyni s nem zavarni különben 
is könnyű és egyszerű helyesírásunkat. — A többi 
czikkek közül kiemeljük a Szilády Áron gyűjte
ményéből közölt Ráolvasásokat s egyszersmind az 
apróbb közlemények közül a népnyelvhagyomá
nyok közt levő érdekes és becses adalékokat kü
lönböző gyűjtőktől. 

— {A „Magyar Tanügy"-böl) szintén meg
kaptuk a júliusi füzetet s a szerkesztők Heinrich 
Gusztáv és Kleinmann Mór ezt is tartalmasán és 
változatosan állították össze. Az egyetemi uj böl
csészeti szigorlatrendről, s a tanuló ifjúság fegy
vergyakorlatairól adott értekezések után Klein
mann folytatja Tantervtanulmányait, melyekhez 
Táblázatok is vannak csatolva s e táblák felmu
tatják, hogy a külföldi középtanodák tárgyai 
hogyan vannak fölosztva osztályonként és óra
szám szerint. — A felekezeti tanitóképezdékről 
és a népiskolai törvény revisiójáról szóló czikkek 
után egész sor iskolai kézikönyv birálata követ
kezik, melyek a kezdethez méltóan zárják be a i 
füzetet. 

— {Márki József fordításában Virgil) Aeneis- ' 
séből három nyomtatott ivet vettünk, mely mint- : 
egy másfél éneket foglal magában. A munka fű- i 
zetenként, de telj sea meg fog jelenni, minthogy 
Somogyi Antal, volt országgyűlési képviselő u~ 
100 példányra előfizetvén, az egésznek kinyoma-
tását lehetővé tette. A munka akár füzetenként 
30 krajczárjával, akár egészben, 2 frtért, megren
delhető a fordítónál, kecskeméti-uteza 5. sz. alatt 
Pesten. 

— Sz. J. {Hírlapirodalmunk 1873-ban.) A 
-„Vasárnapi Újság" jelen évi számaiban közölt 
kimutatásunkat a következőkkel egészíthetjük ki. 

Ujabban megindult lapok: 
229. Bozsnyói Hiradó. (Rozsnyó.) Vegyes tartalmi 

heti közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gothárd Endre. 
Megjelenik hetenként vasárnap 4-drét féliven, regény mel
léklettel. Ára félévre 3 frt 20 kr. (Keletkezett, jul. 6-án.) 

230 Magyar Gazda. A „Politikai újdonságok" mellék
lete. Szerk. dr. Farkas Mihály. Megjelenik minden hé ele

jén egy nagy félíven. (Keletkezett jul. 2-án.) 
Megszűnt lap: 

14. Pécs-baranyai Lapok. (Pécs.) Megszűnt jun. végén-
Változások: 

A Hirmondó. jul.-tól hetilappá változott. 
A Székesfejérvár szerkesztője jun. 29-kétól dr. Pete 

Zsigmond, társszerkesztője Csitár Kálmán lett. 
A magyar birodalom területén megjelenik 

jelenleg magyar nyelven 216 hirlap és folyóirat. 
** {A „Képes Kiállítási Lapok") ujabb szá

mai következő tartalommal jelentek meg: 
A 21-ik szám tartalma: Naszr-ed-din sah (arczkép-

pel.) Személyi hirek. Egy magyar találmány. Wurtemberg 
királyság ipara. I. A svájezi osztály jellemzése, II. A gyors-
irászat a kiállításon. Orosz nemzetiségek. Az ekéről. Ké
peinkhez. („Mellszobor", „a szász h á z" ,f« "*, turkesz-
iáni népjellegek" ez. képekkel.) Wigwam (képpel.) China 
és Japán. Kiállitáoi szemle. A nemzetközi bíráló bizottság 
tagjai. Irodalom. Vegyesek. 

A 22-ik szám tartalma: Aquarium'képpel.) Hivata
los értesítések. Személyi hírek. Wurtemberg királyság 
ipara. II. k késmárki burgonya-keményitő-gyár kiállítása. A 
szultán kincse. Képeinkhez (a következő képekkel: „Sto 
Lénában Velencze mellett", „Norvég pavillon", „Uhlbecsi 
sütödéje", „Drótos tótok.) Herend (képpel.) Gazdasági 
gépekkel tett kísérletek Leopoldsdorfban. Kiállítási 
szemle. A nemzetközi bíráló bizottság tagjai. Vegyesek. 

T Á R H Á Z . 
Közintézetek, egyletek. 

** {Az irói segély-egylet) igazgató-bizottságá
nak f. hó 12-kén tartott ülésében elhatároztatott 
Deák Ferencz politikai beszédeinek összegyűjtése és 
kiadása az egylet alaptőkéje javára. Aszerkesztós-
sel Gyulai Pál az egylet titkára bízatott meg. E 
gyűjtemény magában foglalja Deák minden na
gyobb beszédét 1833—1873-ig s még a tél foly
tán meg fog jelenni. Az egylet e beszédek össze
gyűjtésével és kiadásával a mindinkább nyilat
kozó közohajtásnak vél eleget termi, addig más
felől a gondjai alá bízott özvegyek és árvák sorsát 
ez utón is enyhítni reményli. 

** (A nemzeti muzeumot) múlt hóban 24,441 
vendég látogatta meg, s ezekből a régiségtárt 
6571, a képtárt 6949, a természeti és néprajzi 
osztályt 10,130; a könyvtárban pedig 791 szomóly 
60 kéziratot és 1506 nyomtatványt használt. É 
számok eléggé mutatják, hogy a muzeumok ná
lunk is mily hatással vannak a közművelődésre. 
A gyűjtemények is jelentékenyen gyarapodtak a 
múlt hóban; nevezetesen, a nagyszámú ajándéko
kon kívül, maga az intézet 149 nyomtatványt vett, 
továbbá 24 darab ásványt Kapnikból, egy sisakos 
szalagárt az állatgyüjteménybe; mig a mütár 
Mányik Ernesztina dalművésznőnek Izsó Miklós 
által márványból készített szép dombormü-arcz-
képével gyarapodott. 

Egyház és iskola. 
** {Rónay Jácziit) pozsonyi társaskáptalani 

prépost szkodáriczimzetes püspökké neveztetett ki. 
** {Az országos minta-rajztanoda és rajztanár 

képezdé) évenként kiállítást rendez a tanulók mű
veiből. Az idei jul. 18., 19. és 20-án áll nyitva a 
közönség számára az intézet tanhelyiségeiben 
(Rombach-utcza 4. sz. alatt 1. omeloten.) E kiál
lítás tárgyai: ábrák, mértani és távlattani rajzok; 
építészeti és ékitményes tanulmányrajzok; fősz- és 
élő minta után készült figurális rajzok; fősz- és 
élő minta után készült festészeti tanulmányok; 
ékítmények és figurális mintázatok; fametszészeti 
(xylogr.iphikai) tanulmányok; önálló kompozicziók 
(pályamüvek). E tanulómüvek kiállítására a hazai 
tanügy barátait tisztelettel meghivja az intézet 
igazgatósága. 

** {Adományok iskolai czélókra.) Heckenast 
Gusztáv a budai ev. könyvtár részére 350 darab 
mintegy 250 frt értékű könyvet, Eötvös Jenő a 
beregmegyei Gergelyi község kath. iskolája ré
szére 200 ftot, Hornbacher Frigyes csetjiekvölgyi 
ev. esperes kerülete tanítói részére négy pálya
dijat adományoztak. 

** {Bíró Péter gépészeti művezető) a m^zőhe-
gyesi állami ménes-intézetnél, egy általa s íjátko-
züleg készített állógőzgép-mintát ajándékozott a 
hozzátartozó gőzkazánnal,víztartóval,állványnyal 
s egyéb szükséges fölszerelésekkel együtt a kir. 
József-műegyetem gépszerkezettani II . foly. szer
tára számára. E gépminta csinosan s egész pon
tossággal van készitve, szerkezete a műszaki kö
vetelményeknek megfelelő, átalában az egész mű 
a magyar gépiparnak becsületére válik. Tekintet
tel a készitmény czélszerüsége s értékére, valamint 
a készitőnek a magyar gépipar előmozdítását 
czélzó nemes törekvéseire: a kir. József-műegye
tem kedves kötelességének tartotta Biró Péter ur 
irányában teljes elismerését és legbensőbb köszö
netét kifejezni. 

** {A pesti kir. fögymnáziumi önképzőkör) 
f. hó 13-án tartott diszgyülése alkalmával Fehér-
p-itaky László, Szabó Dénes, Schwarcz Gusztáv és 
Szinnyei József részesültek jutalmakban, az előb
biek prózai, az utolsó — kétszeresen — költői 
mű által. Berczeller Antal elnök és gr. Festetich 
B főtitkár előadásai és néhány siker alt sza vallat 
egészítette ki a kedélyes ünnepélyt. 

Balesetek, elemi esapások. 
** {Tiz a Károly-kaszárnyában.) Nagy tűz 

ütött ki kedden éjjel, kevéssel 12 óra után, a Ká-
roly-kaszárnya országút felé eső istállóinak tető
zetéből. Az erős szél villámgyorsasággal röpitette 
ezét a szikrákat, s az egész belváros nagy veszély
ben forgott. A tűzoltók ugyan, Széchenyi Ödön 
gróf főparancsnok vezénylete mellett, mindjárt a 

tííz jelzése után ott termettek, s csakhamar Bu
dáról is órkezott segítség, — mégis roppant erő
feszítésbe került, hogy a tüzet lokalizálhassák. 
Az istálló-épület fele leégett, a lovakat azonban 
mind kiszabadították. A tűz nagyságáról némi 
fogalmat nyújthat az, hogy tizenhárom fecsken
dővel dolgoztak, s a tűzoltókon kívül a szivattyúk
nál s az épület kor.il nyolezszáz katona volt alkal
mazva. 

•* {Megrendítő szerencsétlenség) törtónt jul. 
14-dikén fél e^y órakor, Pesten a két nyul-utcza 
31. számú ház olőtt. Egy 19 hónapos gyermek az 
utczára szaladt ki, s egy homokos kocsi alá került, 
melynek kocsisa aludt; a gyermeket a lovak a 
kerék alá ütötték, azelső kerék át is minta lábán, 
csak a második kerék alól sikerült megmenteni • 
orvosi segély rögtön érkezett, do a szegény gyer
mekből aligha lesz ember. 

** {Péterváradról) nagy szerencsétlenségről 
tudósítják az „Ung. Lloyd."-ot. E szerint: múlt 
szombaton a póterváradi tisztek kanenic.i nyári 
ünnepélyéről éjjel visszatérő csónakok közül egy, 
melyben 24 tiszt és négy hölgy ült, a hidlábba 
ütközött és fölfordult s a négy nő (egy alezredes 
két leánya, Kobai százados neje s egy Corini-
ezr db di százados hitvese) a vízbe fúltak, s a 
kormányt vezető Styeskal főhadnagy is eltűnt 
vagy a vízben, vagy bán itában. A tisztek közül 
csak a Corinini-ezred egy kapitánya fult a vizbe, 
a többi kiúszott a partra. 

Mi újság? 
© {A főváros felett o}yan vihar) dühöngött a 

múlt kedden, hogy ahhoz foghatót ebben az év
ben még nem láttunk. Három napi kánikulai rek
kenő és fojtó hőség után délelőtt felhők kozdének 

. gyülekezni és szél támadt, melynek azonban a forró-
I ságban hosszú ideig egészen átmelegedett s por-
| ral elegy langyos lengésétől az ember olyan for
mát érzett, mint a karavánok a számum előtt. 
Azután a szél mind crősebb s mind hűvösebb 
lett; a felhőket a főváros felől kétszer-háromszor 
ia elverte s azután ajtót, ablakot csattogtatva, 
kéményekben, padlásokon dörömbölve, kocsikat 
döntögetve és házakat rengetve tombolt a vihar, 
de kevés eíővel s a főváros felett legalább semmi 
jéggel. Azóta a levegő át van hűlve s csak csü
törtökön kezd egy kissé visszatérni a meleg, de 
közel sem a múlt hét tikasztó, öldöklő hősége. E 
vihar talán, a légválto^.tatás által, gátlólag fog 
hatni a kholerára is, moly már egy pár meglepő 
esetet is erőszakolt ki a fővárosiak ijedelmére. 
Kaiser Ernstné asszony, a nemzeti színház egy
kori énekesnője után gróf Báday Gedeonnak, az 
egykori hires színházigazgatónak halál i egy és 
ugyanazon lakásról, valamint Lakatos Benedek
nek , a Ludovica Akadémia gazdájának és ne
jének egymás után való napokon történt kimú
lása a közelobbi körökben nagy megdöbbenést 
okozott. — A keddi viharnál és a kholeráról 
sokkal csendesebb veszedelem az, a mi a királyi 
táblát fenyegeti. Ez a strike, mely ugy látszik, 
most már azok közt is kezd kiütni, a kiket 
az internationalista munkásmozgalmak tigjai 
„fejmunkások"- nak neveznek. Szerdán a ki
rályi tábla összes dijnokai megszüntették mun
kájukat, kijelentvén hogy egy forint diurnumból 
lehetetlen megélniök. Többen közülök családatyák 
s e rósz díjazás folytán már évek óta nyomorral 
küzdenek. Az irodák üresen állanak. Mint a „P . 
Ll." hallja, ez ügyben már fölterjesztés is intéz
tetett a miniszterhez, gyors elintézést kérve. A 
gyors elintézés e tekintetben valószínűleg meg
lesz, s e szomorú és szégyenitő társadalmi baj rövid 
időn meg lesz orvosolva. Állam és társadalom 
egyaránt köteles gondoskodni arról, hogy a foly
tonos munkában élő embernek legalább annyi 
keresete legyen, a mennyiből magát fenntarthatja. 
— A fentebb emiitett vihart kiválóan örömmel 
fogadta a fővárosban a vizsgáló fiatalság. Fiu- és 
leány-iskolák, gymnáziumok és reál-tanodák, 
tanitó- és tanitónő-képezde, tudomány-egyetem 
és műegyeten mind tele vannak vizsgálatokkal s 
izzasztják a fiatal embereket a kegyetlen czenzo-
rok, kiknek erre már szabadalmok van, mióta a vi
lág áll. Abban az egyben megnyugodhatunk, hogy 
a rendes, folytonos lelkiismeretes munkának itt is 
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megvan a biztos jntalma s igazságtalanság csak 
-azzal a tanulóval történik, a kinek a tudománya 
•csak annyi, hogy ha átmegy: megsértve érzik 
magukat a többi megbukottak; ha át nem megy: 
akkor meg az a baj van, hogy annyi tudomdnyoes-
kávál egy-két boldog halandó már átcsúszott a 
mérték alatt. Annyi bizonyos, hogy e megbukó 
gézengúzok nagyobb büntetést vonnak szegény 
.szüleikre, mint a saját buksi fejökre; de azért az 
is igaz ám, hogy még a tékozló fiút is tárt károk
kal várja az édes anya a két hónapi vakáczióra. 

•* ( 4 kiáüitási nemzetközi Uraló bizottság) 
tagjainak egy része hétfőn este Bécsből Pestre 
érkezett s itt Tisza közlekedési miniszter megven
dégelte őket a Margit-szigeten. A jury bizottság 
testületileg a legközelebbi napokban fog lerán
dulni, s a városi hatóság vendégszeretettel készül 
fogadni, s gondoskodik, hogy a mit érdemes, min
dent megláthassanak. Diszlakomát is rendez szá
mukra a redoutban. A most megérkezettek a 
kassa-oderbergi vasúton tettek kirándulást a vas
úti építmények megszemlélésére. Többnyire építé
szeti c's mérnöki szakférfiúk s a Hernád és Poprád 
völgyeinek szépsége nagyon tetszett nekik, nem 
különben az itteni vasúti munkák is, melyeknek 
sok nehézséget kellett leküzdeni. 

** (Pestváros) e heti közgyűlésében egyhan
gúlag kijelenté, hogy magáévá teszi Deák Ferencz 
egyházügyi beszédt'nek minden tételét. A dal- és 
nt'pszinha7Í ügyben a bizottság jelentését azzal a 
mótlositással fogadták el, hogy az „operaház" 
neve ,,magyar operaház" legyen. Ugyané gyűlés 
500 frtot szavazott meg az iparegylet által a vi
lágtárlatra kiküldendő munkások uti költségére ; 
Gyöngyösei polgármester nyugalmazását helybon 
hagyta s búcsúlevelét fölolvastatá; Erődi Harrach 
Bélát pedig, Hafiz fordítóját, egyhangúlag meg-
választá a józsef-városi reáltanoda tanárának. 

** (Az operaház terveit) Ybl Miklós néhány 
nap előtt mutatá be a közmunkatanács helyiségé
ben. Ezek szerint: a nagyobb színházak egyike 
lesz négy karzattal, csarnokokkal, külön bejárás
sal az udvari páholyhoz és kényelmes nézőhely-
lyel 2030 ember számára. Homlokzat-tervet Ybl 
kettőt mutatott be, még pedig igen szépeket. Az 
értekezlet elhatárzá, hogy a bemutatott rajzok 
alapján részletes tervezet, költségvetés és építési 
programm készíttessék. — A dalszínház építése 
költségeit Ybl 1 600,000 forintra számította, s a 
Hermina-térből 1400 négyszögölnyi területen 
emelkednék. 

** (Magyar nyelvtanár Francziaországban.) 
Catála Sándor a lyoni egyetem tanára magán 
órákat hirdet a magyar nyelvből, s azonnal 16 
franczia tanítványa akadt. Catala spanyol szárma
zású, s néhány év előtt meglátogatván Pesten 
lakó nővérét, Farkas György nyugalmazott jó
szágigazgató nejét, itt időzése alatt magyarul is 
megtanult. 

** (A járvány.) A belügyminisztérium már 
mind kiküldé amaz orvosokat, kik a járványban 
szenvedők gyógykezelésére jelentkeztek, s most 
ismét fölhívást adott ki, hogy jelentkezzenek töb
ben ÍP, még pedig mielébb. A napidíj orvostudor
nak hat, sebésznek és szigorlónak négy forint az 
uti költség megtérítésen kívül. Ez is mutatja, hogy 
a járvány nem apad, bár maga a kór nem oly pusz
tító, mint máskor. — Biharmegyében a „Nagy-
Várad" kimutatása szerint 92 községben uralg a 
kholera, sok helyütt nem jelentéktelen mérvben. 
Eddig azonban jellege nem veszélyes. Az országos 
vásárok ugy Bih-rmegyében, mint más helyeken 
a járvány miatt betiltattak; a néptanítók számára 
Debreczenben, Kolozsvárt megtartani szándékolt 
gazdasági tanfolyam elhalasztatott. 

f (Halálozás.) Legidősb gróf Ráday Gedeon 
e hó 14-én reggel meghalt kholerában. Mint egy
kori követ, majd Nógrádmegye főispánja, mint a 
nemzeti színháznak két virágzó időszakában, a 
forradalom előtt és ismét a forradalom után, igaz

gatója, s mint a református egyház dunameHóki 
egyházkerületének épen a pátensi küzdelmek ide
jében szerzett érdemeiért választott gondnoka, oly 
jelentékeny szerepű ember volt, hogy utolsó sze
rencsétlenségeiben is lehetetlen nem látnunk benne 
az érdemeket szerzett férfiút, a kiben a társada
lomnak vesztesége van. Még 13-án, vasárnap 
este több levelet irt, s aztán azt mondta: „Ha 
reggel sokáig nem találnék fölkelni, adják föl 
ezeket a leveleket a postára." Reggel csakugyan 
nem kelt föl, halva volt. Némelyek azt sejtik, 
hogy az alvás végett használt morphiumból töb
bet vett be. Más határozott hír szerint a járvány 
áldozata lett. Temetése e hó 15-ikén folyt le s a 
háznál Baksay Sándor kunszentmiklósi lelkész 
tartott felette a boldogultat és családját szépen 
jellemző gyászbeszédet, míg a sírnál Török Pál 
superintendens, mint volt elnöktársa, vett tőle 
bucsut. Nyugodjék békével! 

f (Halálozások.) Kaiser-Ernst Jozefa asszony, 
ki a nemzeti színháznak az ötvenes évtizedben 
drámai első énekesnője volt, jul. 10-én meghalt. 
Hátramaradt családjából egy fia énekes külföldön 
egyik leánya pedig a nemzeti színház tánczosnője. 
Ő maga, egy kassai orvos leánya volt, egykor a 
legszebb színpadi alakok egyike s a nemzeti szín
háznak mindig buzgó tagja. Csak 46 évet élt. — 
Latabár Endre, a legbuzgóbb vidéki színigazgatók 
egyike, szélhűdés folytán f. hó. 10-én meghalt. — 
Sárosmegye egyik derék fia: Pillér Gedeon, e hó 
9-én, 64 éves korában meghalt. Sokáig vezette a 
megye ügyeit mint alispán, s az országgyűlésnek 
három ízben volt tagja: 1848-ban, 61-ben és 65-
ben. Utóbbi időben mint a megyei gazdasági egy
let elnöke fáradozott tiszteletreméltó módon. — 
Székesfehérvárott július 10-dikén Zsömböry Ede, 
kir. törvényszéki biró halt meg, 51 éves korában, 
tevékeny s a közügynek szentelt élet után. — 
Marosvásárhelyről kibédi Péterfi József ev. ref. 
nyugalmazott első pap és maros-egyházmegyei 
esperes f. hó 11-én, élte 78., lelkészi pályája 54. 
évében elhunytát jelentik. A boldogult félszáza
don tul Maros-Vásárhelyen működött, s tevékeny
sége, tudománya, gyöngéd szeretete hívei iránt a 
köztiszteletet és becsülést szerezték meg számára. 
— Salamon István, aranyospölyáni ref. lelkész e 
hó 15-én, 50 éves korában, az uralkodó járvány 
áldozatává let t : özvegyet és két árvát hagyva 
maga után. Az elhunyt, kötelességteljesítő s köz
tiszteletben álló lelki pásztor, ezenkívül gondos 
és jól gazdálkodó családatya, ki minden körben a 
köztisztelet és becsülés tárgya volt, hivei előtt 
pedig mint szónok, mint tanácsadó, a szegények 
pártfogója, a népnek vezére feledhetetlen marad. 
Az elhunytat 1848-ik év mint végzett theologust 
találta, de ő másik két testvérével Istvánnal és 
Ferenczczel honvéddé lett. Az idősebb István a 
szelindeki véres ütközetben elesett, az ifjabb Fe
rencz a forradalom végével egy ideig bujdosásban 
talált menhelyet, a közbelső István Szász-Sebes
nél megffebesülve fogolylyá lett s a forradalom 
végéig Theresienstadtban fogva tartatott, mikor a 
császári hadseregbe beosztatott, honnan papi mi
nősége egy évi szolgálat után kiszabadította. 
Hazájába visszatérve az aranyos-polyániak meg
választották lelki pásztorukká, mely minőségében 
utolsó napjáig hivei és pályatársai előtt közszeretet 
tárgya volt. A három testvér közül, kik egyszerre 
ragadták kezükbe a szabadság fegyverét, ma csak 
egy él: Salamon Ferencz történetírónk. Enyhítse 
bánatát a közrészvét. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— R. I . „Az anya ifjúkori arczképe előtt!" Van benne 

egy pár csinos versszak, de az egész mégis közhelyek peri-
petiáin gördül le s nem ragadja meg sem figyelmünket esz
méi-, sem kedélyünket érzései által. 

~" Való-ábránd. A czim nincs jól választva. A forma 
is avult; a tárgyalás hosszasra van nyújtva s a költemény, 
egész külső ruhájánál fogva, nem a mai világba való Olyan 
mint egy tisztes öreg, a ki anno 800-beli szabású ruhában 

— K.-var. A vériek nem „tehetők közié." !?••»«» 
silányak, kiválta kholera, inkább nevetséges, mint (a szeri* 
czélja szerint)megráző hatást tesz az olvasóra. 

— Az anya sirján (1869.) öntől jobbakat közWtünk 
már s még jobbakat várunk ezentúl; ezt a kii verset, SÜT 
gető kivánsága ellenére, de azt hiszszük: érdekéhon" 
félretettük. ""»• 

SAKKJÁTÉK. 
711-ik sz. f. P o r t i l l a W. M. N.-tőí 

(Mexikóban.) 
Sötét. 

e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 706-ik számú feladvány megfejtése. 
(Shinkmann W. A.-tól Grand Rapidsban.) 

Vil . 
1. V g 4 - b l f 
2. V b 4 - c 4 t 
3. V c 4 - c ö f 
4. Vcö—dö f 
5. Vd5—d6f 
6. V d 6 - e 6 t 
7. Ve6—e7 f 
8. Ve7—f7f 
9. V f 7 - f 8 f 

Sőt. 
K a 3 - a 2 
K a 2 - a 3 

Ka2—a3 
Bg8—f8: 

Vil. 
11. V f 8 - f 7 f 
12. Vf7—e7f 
13. Ve7—e6f 
14. Ve6—d6f 
15. Vd6—döf 
16. V d ó - c 5 f 
17. Va5—c4f 
18. V c 4 - b 4 f 
19. V b 4 - b 3 f 
20. Bb8—a8 matt. 

Sőt. 

a4— bSi 
10. g 7 - f 8 V t K a S - a 2 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Debreczenben: Zagyva 
Imre. — Aradon: Kovács Albert. — Szijeí-Csépen.-Mayer 
Károly. — A pesti sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

lép társaságba. Ezért a jó alapeszmét sem érvényesíthet- I 
jük közlés által, mit valóban sajnálunk. 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éri július—dcczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságok 

együtt. 
Félévre (július—deczomber) 6 frfc 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Félévre (július—deczember) 4 frt 

Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: 
Félévre (július—deczember) 3 frt 

9 V Egyes előfizetések legczélszerübben poitai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darabökrajczáros bélyeg kívántatik. 

• W " Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. 

A Vasárnapi Újság ós P. Újdonságok 
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.) 

H E T I N A P T Á R . 
Kafholikns és protestáns 

naptár 
Hónapi-és 

Hrtinap 

Jú l iu s 
'o? «".*Ír 5 7 L e * s z "»•»• E 6 Illyés 

Dániel próféta Dániel 
Mária Magdoln. Mária Magd. 
Libtír Ápol. Apollin 
Krisztina szűz Jolánta 
Jakab Apóst. ' Kristóf 
Anna b. a. anyja'Anna 

Hold vatozasok 

2 Kedd 
23 Szerd. 
24 Csőt. 
25 Pént. 
26 Szóm 

GArfig-orosz 
naptár 

Július (ó) 
8 G 6 Pongrácz 

. 9 45 vértanú 
10 Euphemia 
11 Proklus 
12 Gábor 
13 Aquiiles 
14 Czirjék 
• Újhold 24-én 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
hossza ! kél nyűg. 

H o l d 
hossza kél nyűg. 

Thamuz 
25 
26 
27 
28 
29 

1 Ab Bo . 
2 SS imhu 

C p. 
117 43 
118 40 
119 37 
120 35 
121 32 
122 29 
123 27 

P-
48 
47 
47 
45 
44 
43 
42 

11 óra 50. 0 perczkor délelőtt. 

f. 
65 
78 
90 
103 
115 
127 32 
139 43 

6. p 
0 38 
1 14 
1 58 
2 51 
3 52 
5 2 
6 101 

o. p. 
4 59 
6 1 
7 0 
7 47 
8 19 
8 46 
9 0 

T A R T A L O M . 
Kovács Gyula (arczkép). - Az apa sírjánál. - Bacon 

Franklin köztársasága (folyt). — A buza-vetésben (képpel) 
- Felső nőtanodák az Egyesült-Államokban (két képpel). 
Tanulságok az ipar és kereskedelem történetéből, (vége.) 
- Egy amerikai vállalkozó, VII. — A murmuterok éa 
vadkecskék a Tátrahegységben. — A növények országáról 
(képpel). — Egyveleg. - Tárház: Irodalom és művéazet. 
- Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. - Bal
esetek, elérni csapások. — Mi ujiág? - Szerkesztői mou-
danivaló. - Sakkjáték. - Heti-naptár. 

(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-utcza 21. az. 

30-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujssíg- és Politikai Ujdonsasrok egyBtt: Egész cvre 12 ft. — Félévre I ft. 
P Csupán a Vasárnapi Ujsáu: Egész évre 6 ft. Félévre i ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft — Félévre :; ft. I p H 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsng «'•.•* Politikai l jfloimágMkat illetőleg: Egy négyszer nssábsott petit sor. vagy annak helye, egyszeri igtatáanál 10 krajc?árba; háromszori vagy 
többs/öri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bemben: Opprlik Alajas. Wollzeile Nr. 22. és llaaxenatriii •'-* Voglrr. Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után .30 kr. 

A királyi kinevezés nem soká hagyta 
bizonytalanságban az országot s közvélemé
nyét a nemes szivii Bartakovics utóda i ránt . 
Sokan az u l t r amontán á ramla t valamely 
jelöltjétől féltették az egri érseki széket; 
mások ellenkezőleg a tudomány és művé
szetek buzgó bajnokát a pártolóját , a püs
pöki ka r egyik födiszét, Ipolyi Arnoldot 
szánták e nagyfontosságú helyre. A gyani-
tások azonban sem egyik, sem másik oldalra 
nem teljesültek. S midőn az országgal együtt 
m i is örömmel veszszük, hogy az ul t ramon
t án jelöltek nem ültek be Magyarország 
harmadik főpapi székébe, más
felől azon reményt tápláljuk, 
hogy az uj egri érsek tettei és 
magata r tása által méltó utód
nak fog bizonyulni a kegyes, 
jó tékony s műpár to ló Barta
kovics helyén. 

Valamint az uj egri érsek 
az ország ujabb főpapjai közül 
v a l ó , ugy az egri érsekség 
maga sem régi. Mint püspök
séget az első magyar király 
alapította.. Eger neve egy 828-
diki okmányban , az avarok 
földén, min t Erlafa említtetik. 
a mi hanglágyi tással ma is 
használatos német nevét (Er-
lau) adja; de hogy szent Ist
ván ala t t is virágzó s jelenté
keny város lehetett, a r r a m u t a t 
az, hogy a szent s a nagy ki
rá ly az ál ta la alapitott tíz püs
pökség egyikének székhelyéül 
választotta. S min t püspök
ség virágzot t nyolczszáz évig. 
Terjedelme roppant nagy volt, 
az ország északi s északnyu-
goti ha tá rá ig terjedvén. 1804-
ben a kassai és a szathmári 
püspökségek kiszaki t ta t tak be
lőle, egyú t ta l azonban, a terü
leti megrövidi tés kiegyenlíté
sére, érseki r angra emeltetet t 
s a kassai, szathmári , szepesi 
és rozsnyói püspökök, min t suffraganeusok, 
rendel tet tek alája. Első érseke Fuchs Fe
rencz, előbb nyi t ra i püspök vo l t ; a második 
B. Fischer I s t v á n ; a ha rmad ik a nagynevű 
Pyrke r László, ki min t jeles német költő, 
mint a nemzeti múzeum sajátját képező Pyr -

S a m a s s a J ó z s e f . 
ker-képtár alapitója s az egri székesegyház 
építtetője, hármasán te t te magát neveze
tessé. Öt a nagynevű Lonovicsnak 1848-ban 
kineveztetése s 1849-ben leköszönése után 
Bartakovics követ te , ki t törhetlen hazafi
sága, tudomány- s művészet-pártolása, nagy
mérvű jótékonysága s szeretetre méltó 
egyénisége a felekezetek korlátain is túl
emelkedő országos t iszteletre érdemesített. 

Ez uj, de kitűnő birtokosai által már oly 
magas igényűvé emelt érseki székbe ültette 
most a királyi kinevezés Samassa -Józsefet, 
k i csak két év óta szepesi püspök, az előtt 

SAMASSA JÓZSEF. 

kevés ideig a vallásügyi minisztérium osz
tálytanácsosa s apát, — s ezelőtt alig négy 
évvel még egyszerű tanár volt a pesti egye
tem h i t tudományi karában. Ily gyors emel
kedésnek még az egyházi téren is (hol talán 
egyedül hihető), alig van példája. De Sa

massa rövid múltja elég biztosítékot nyújt, 
hogy e gyors emelkedés nem ért érde
metlent . 

Az uj egri érsek olasz eredetű. Talán 
szép apja jött hazánkba, s itt megteleped
vén, utódai tősgyökeres magyarokká lőnek, 
érzésben, szóban, testben és lélekben. <> 
maga, kiről szólunk, 1828. szeptember 30-án 
született Barsmegyében. Aram os-Maróton. 
Iskoláit Xyitrán, Léván kezdte 9 folytatta, 
és papi pályára szánván magát, az eszter
gomi érseki papnöveldébe vétetett föl 1842-
ben és áldozárrá ugyanott 1852-ben szen

teltetett . Kitűnő tudományos 
képzettsége mindenekelőtt a 
tanár i pályára jelölte s a 
nagyszombati fögymnáziumba 
küldetet t tanárnak, hol csak
hamar mint kitűnő hellenista 
ismertette meg magát. A Bach-
korszak ekkor nálunk már fo
lyamatba tette germanizáló 
törekvéseit. Rendszer volt ez 
időben, hogy az osztrák taná
rok bizonyos sértő lenézéssel 
tekintek a magyar tanárok 
képességét, működését és min
den alkalmat fölhasználtak, 
hogy a német „Professor-thum" 
fölényét a magyar tanügy és 
tanerők fölött minden áron ki
mutassák. Mindig a magyar 
név becsületére fog válni Sa
massa Józsefnek ,,De stult i t ia 
quorundam, qui se Ciceronia-
nos vocant" czimü értekezése, 
melynek klasszikus latinsága, 
tudományos gazdag appará
tusa és ölő gúnyja a német 
tanárok pöffeszkedő gőgjét 
földre sújtotta. 

Hét év múlva az esztergomi 
papnöveldéhez, h i t t anáru l ne
veztetett ki . Időközben két 
m u n k a jelent meg tőle. Az 
egyik „Pales t ina" czimü nagy 
biblikus készültséggel i rva ; a 

másik a vegyes házasságokról ; az illető kö
rökben nagy figyelmet keltet t , s megszerez
ték számára a ny. rendes hi t tanár i széket a 
pesti egyetemen. Tanár i e rénye i : előadásá
nak alapossága és szabatossága, magatartá
sának szigorú komolysága , itt tanártársai 




