
péterit, Barthát láthatván, nem kellett neki többé 
a térkép s cirkálom ; elhatározta magát szinészszé 
lenni. Elkeseredett atyja megtiltá neki ösi neve 
viselését s Szathmáry József fiatal mérnökből Szig
ligeti Ede magyar színészt keresztelt Döbrentey, 
akkori egyik színház igazgató. 1 8 4 1 óta a pesti 
nemzeti színház titoknoka volt. Rendkívüli szinmü-
irói munkássága főleg ezóta fejlett k i . A z akadémia 
s Kísfaludi-társaság siettek érdemeit méltányolni s 
amaz 1 8 4 0 . sept. 5-én, ez 1 8 4 5 . jan. 2 8 - á n tagjává 
választá. Müvei közül mindnyája adatott, csak ke
vés bukott meg ; többsége a nemzeti színházi re
pertórium jókora és igen becses, sikeres, jövedel-
mes részét képezi. A sok közt természetesen van 
gyenge mü is, de általában elmondhatni, hogy 
Szigligeti a szinpadi kívánalmakat leginkább isme
rő s azoknak eleget tenni értő színműírónk. Leg
nagyobb tetszést nyertek s kétségkívül főérdemét 
képezik életrevaló népszínművei, ezen sajátos nem
zeti drámai faj, mely magának állandó közönséget 
teremtett s ennek tetszését nemcsak kivívta, de 
meg is tartotta. E népszínművek, a magyar nép 
vaudevillejei, ha drámai szempontból nem miden-
kor erős lábon állanak is, a beigtatott népdalok s 
a nép életéből merített alakok s jelenetek által 
nagy tetszést arattak s a közönség ízlését kétség
kívül nemesitették a mellett, hogy szerzőjüknek s 
a színházi pénztárnak nagy jövedelmet adtak. K o 
lozsvári tisztelői 1838 -ban ezüst tollal, szinésztársai 
1840 -ben ezüst billikommal tisztelték meg. 

Szigligeti 1834 -ben kezdte meg drámaírói mun
kásságát a „Megjátszott cselek" cimü 5 felvonásos 
drámával s ez időtől kezdve haláláig épen 1 0 2 
eredeti színmüvei, drámával, tragoediával gazdagí
totta irodalmunkat, ezeken kivül pedig nagyszámú 
fordított színdarabokkal, valamint nagybecsű dra
maturgiai müvekkel, melyek között legnagyobb és 
irodalmunkban legjobb ilyen mü „A dráma és vál
fajai ( 1 8 7 4 ) . Utolsó darabja a „Kényes Bertók" ci
mü népszínmű. Darabjai közül igen sok ma is a 
legkedveltebb repertoire-darabok, igy p. o. „Szö
kött katona" ( 1 8 4 3 ) , „Két pisztoly" ( 1 8 4 4 ) , „Csikós" 
( 1 8 3 1 ) , „Liliomfi" ( 1 8 4 0 ) , „II. Rákócy Ferenc fog
sága", „Nagyapó" ( 1 8 5 1 ) , „Cigány" ( 1 8 5 3 ) , „A ma
ma" ( 1 8 5 7 ) , „Fenn az ernyő, nincsen kas" ( 1 8 5 8 ) , 

„Hárorrtszéki leányok", „Lelenc", „A fény árnyai", 
„Dózsa György", „Strike" stb. 

Szigligeti sokáig a budapesti nemzeti színház 
titkára volt, 1 8 7 3 óta pedig drámai igazgatója. — 
Ennyi érdem természetesen a korona részéről sem 
maradhatott méltánylás nélkül. Ő felsége 1 8 7 2 - b é n 
a Ferenc József renddel tüntette ki . 

* 

Egyszerű, pompa nélküli ravatalon fekszik a 
halott. Fekete magyar ruha födi testét. Arcának 
nyugodt, csaknem mosolygó kifejezése van, mint 
oly embernek, k i hivatásával, lelkiismeretével be
számolt és e nagy számadásban hiba nem fordult 
elő. őszülő haja magas homlokát csaknem egészen 
elfödi. Megható polgárias egyszerűség ömlik el az 
egész halottas szobán, mintegy jelezve, hogy itt 
már megszűnik a dicsőség, mely az élö lépteit kö
vette. A látogatók között, melyek egymás után 
özönlenek a szobába, volt Jókai és neje is. A z el
hunyt családja s vejei, névszerint Törs Kálmán, 
Mudrony Soma és a többiek folyton a halott kö
rül tartózkodnak. . , 

A táplálók ós táplálkozás. 
A táplálkozás, vagy étrend, —• hová első sor

ban étel és ital tartozik s hová a régiek még a 

ablak alatt áll a virágos kert, hová pallón járnak 
át, deszka és léckerítés fogja körül, nehogy a jobb
ra-balra düledezett virágok, mint a packona viola, 
májvarózsa, oroszlánszáj s több efféle kárt szenved
jenek ; de hiában volt, mert a kertbe lopózott ku
tyák mindent összehevertek, kirugdostak. Ilyenkor 
ki is kaptak érette, mert Ráki kisasszony a dél
ebédnél hus helyett husángot adott nekik. Szegény 
Rántást (igy hivták az egyik kutyát) még most is 
bőgni hallom az ütlegektől. A kertben még hányó
dik egy-két méhköpü; szegény méhek régen ki 
röpülhettek belőle. A lécek szintén jobbra-balra 
düledeztek, de hogyne I az idö viszontagságai és 
azok a tolvajok, kik éjjel ellopogatják, mennyi hé
zagot csinálnak a kerítésen. Hát azok a bögrék, 
feneketlen, fületlen tejes edények, melyek nem egy 
idegant térítenek ki az útból. Végül benéztünk a 
csűrös kertbe, hová a sövény kerítésre készített 
kettős lépcsőn átmenve juthatunk. Födisze a kert
nek a sok torma és az a három szálfa, melyek 
egyikének fele rég elkorhadott. Hát az a sok ga-
nélé, melyet elfolyva látunk, még ez is egy igazi 
gazdaság. A csépelt rozskévéknek semmi nyoma, 
csak egy hosszú karót látunk égfelé bámulni, raj
ta csóvaképen berbécsfejek és lófő, mely az idő 
mostohaságai által megőszült. Szegény lónak váj
jon hol porladnak többi részei ? fejét még most is 
ni, mily magasan hordozza. Bizon, bizon csak el
hagyatott gazdaság ez, — gondolja magában még 
is Őrkövi bátyánk. — K i is jöne leánykérőbe há
zamhoz, ha tudja ezeket. No de hisz kárba veszett 
gondolat volna előre ilyet beszélni, hol az isten 
őriz, pókháló is kővár. 

(Folytalés kBv ) 

levegőt (igen helyesen), mozgást, nyugalmat, álmot 
és munkát számították —• szabja meg szellemi ter
mészetünket épen ugy, mint a testet, ellátva ezt 
oly anyaggal, mely annak szerkezetét megújítja és 
életfolyamatát fenntartja. A mindennapi táplálék 
hatását lehetetlenség volna számba venni, nem csak 
annak különböző minősége, hanem a mennyiség 
különböző volta folytán is ; mert mig egyiknek 
alig jut egyszer 2 4 óra alatt talán csak száraz ke
nyér : addig másnak az egész áldott nap folytán 
működnek álkapcsai ugy gondolkozva, hogy azért 
él hogy egyék, nem pedig azért eszik hogy éljen. 
Nem találják-e a mondottak bizonyságukat nagy 
lantosunk satyrikus nyilatkozatában is : 

Tegnap ettem utoljára, 
Az igaz hogy keveset, 
No de se baj, van elég ki 
Én helyettem is evett! 

Nagyon könnyíti azonban a tápszerek hatá
rának számbavehetését a szokás és éghajlat. 

A legártalmasabb mérgekhez hozzá lehet szok
tatni a testet, a mit Mithridates példája legkirivób-
ban bizonyít, ő annyira szokva volt a mérgek min
den fajához, hogy midőn már akart volna, sem ha
tott rá egyik is.*) Ismeretes dolog, hogy a zerge
vadász rendesen használja az arsenikumat, azt vélve, 
hogy ez a szédüléstől óvja meg veszélyes mere
délyeken való jártában. 

Állati tápszerek, sőt irámvér nélkül az esz
kimó nem tarhatná fenn magát, még ha kopár 
talaja kedvezne is a növénytermelésnek ; mig a 
forró égöv alatt az emberi test felbomlásnak indul
na növényi tápszer, hűsítő gyümölcsök nélkül. 

A z egész növényország számtalan változatban 
szolgáltatja a tápszereket az embernek, bár nem 
mindenhol egyenlő mennyiségben. Midőn gondol
kozni kezdtek az emberi nem legkorábbi fejlődése 
felett, természetes volt, ha első elterjedési helyét 
ott képzelték, hol a természet bőkezűen nyújtja a 
napi tápszereket. 

Csak a téritök közt táplálták ezen feltételt 
létesítve, s csak pálmakoronák által ékesítve lehe
tett az áldás kertjét elképzelni, hol ős szülőinknek 
nem kellett küzdeni a napi táplálék gondjaival. 
Még ma is vannak boldog halandók kiknek meg 
van engedve ott aratni, hol nem vetettek, leszedni 
a fa gyümölcsét, melyet nem ültettek. A szágópál-
ma termő vidékein a malayok és pápuák mindig 
készen találják a tápszert. Az indiai és déli csen
des ocean szigetein a táplálékot a nap minden 
órájában és az egész év folytán a kokusdió nyújtja, 
legfelebb a halászat ad némi változatosságot. A 
pálmák közt találjuk általában az ember legoda
adóbb tápláló anyáit. A z Amazonvidék erdei ha
sonlók uratlan gyümölcsös kertekhez, hol a brazí
liai gesztenye (Bertholletia excelsa) érleli mandula-
szerü magvait, a cacao, ananász, pépalma (Achras 
sapota), avagata (Persea gratissima), a bogyók, 
szilva és cseresnye nemek számtalan fajai vadon 
tenyésznek ; ezekhez még a miriti (Alauritia flexu-
osa) szolgáltatja a pálmabort és napi táplálékot.**) 

Ott tehát folyton terítve az asztal***) Közép-
Afrikában a dumfa (Hyphaena thebaica), az egye
düli pálma, mely elágozik, több mint 2 0 0 0 narancs 
nagyságú diót terem évenként. Mellette a dátolea 
táplálja a Sahara oázain nemcsak a lovast, de 
lovát is. 

Hazájából a molukkok és philippinekröl a 
a kenyérfa messze elterjedt a délszigeteken. Di -
nye nagyságú gyümölcseit az év 8 haván át érleli, 
s a föld alá téve a más 4 hónapra is élvezhetőén 
ltaríható, de még ez sem szükség, mert ott van 

ezen időre az yamgyökér. J. R . Forster számítása 
szerint 2 7 kenyérfa elegendő 1 0 — 1 2 személy táp
lálására 8 hónapon át. 

Ha tudnók a pisang hazáját, ott keresnők az 
emberiség első bölcsőjét ezen fa árnyában, mely 
háromszor érleli évenként 7 0 — 8 0 fonto3 fürtéit, s 
mely Humbold szerint ugyanazon területen 5 0 szer 
több tápszert nyújt mint a buza. 

De a forró égövön kivül is vannak társaság
ban tenyésző fák, melyek a munkakerülő számára 
ehető és könnyen eltartható gyümölcsöt teremnek. 

A z északamerikai mezquite erdők hüvelyk-
nyíre fedik el a talajt a lehullatott hüvelyekkel, 
a mit nemcsak a lovak és őszvérek esznek nagy 
mohósággal, hanem az ember számára is lehet be
lőlük italt késziteni, a magvakat Mexikóban meg
őrölve kenyérré sütik. Hasonló gyümölcsöt terem 
a Laplata vidék prosopis horrida-ja, ennek gyü
mölcsét évenként kétszer gyűjtik össze és vagy 
szárazon használják el, vagy vizzel erjesztve bor-
szerű italt készítenek belőle. 

A z eddigiek főkép síkságra vonatkoznak, de 
a hegységek sem maradtak semmi nélkül. A chilii 
cordillerákon az araucariak 2 0 0 — 3 0 0 diót terem
nek, kétszer akorát mint a mandula, melyek sütve 
a gesztenyéhez hasonló ízűek. Chili fenföldjén vadon 
találták a burgonyát, s Peruban a Montblanknak 
megfelelő magasságban terem a Kinoaköle3 (Che-
nopodium Quinva.) 

Mig a mi gabnáink hazáját keresik, vannak 
vadon termő fajok, melyek még nem lettek mive-
lés alá vonva. Északamerikában ilyen a mocsári 
köles (Zizania aquatica.) 

Brasiliában a Rio Negro mocsarai, tavai és 
mellékágai gyepként termik a vad rizst, melynek 

•) Világtörténet. 
**) Techcl's Völkerkunde. 
«•••) Sámuel Baker. 

magvait a települőnek elhaladtában csak csólno-
kába kell fosztani, hasonlóan Afrikában. 

Sőt Délafrikában a Kalahari száraz völgyei 
is számos ehető gyökeret, gumót, babot és leves
gyümölcsöt teremnek, többek közt a tejével szom
ját oltó Magulit. Ezzel koránt sincs kimerítve a 
vadon tápláló növények száma s az sem következik 
mintha az ember legrégibb fejlődési fokain kizáró
lag a növényországhoz folyamodott volna tápsze
rekért mint az arahmanok és buddhisták szent ir
tózattal fordulva el az állatorszigtól. Az ember 
fogazata és emésztő szerveire nézve a növényi 
táplálékra van utalva annyira, hogy csak az éhség 
kényszeritette táplálkozás módjának megváltozta
tására. 

De az összehasonlító bonctan tételei szerint 
növényevő állatok sem tartják szorosan a megillető 
étrendet. Igy az ó világi majmoknál is észlelhető 
a szabályellenes táplálkozási mód, noha a fogak 
elrendezése az emberével teljesen megegyező. 

(Folyt. köv. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Még egyszer a marhavészről. 
(Vége) 

De mit tesznek más államok ? Poroszország 
1 8 7 3 június 9-én, tehát másfél évvel a conferentia 
után az 1 8 6 9 - i k i marhavész elleni törvényhez egy 
revideált instruktiót adott ki, melynek 4 - §-a igy 
szól: „Weitergebende Beschränkungen der Einfuhr 
von Thieren, thierischen Producten und giftfangen
den Sachen können gegenüber solchen Ländern 
angeordnet werden, von welchen wegen zeitiger 
umfangreicher oder ständiger Verseuchung die Ein
schleppung der Rinderpest in hervorragender Wei
se droht." 

Tehát Poroszország, és nagyon helyesen, tel
jesen szabad kezet tartott fenn magának és ugy 
Ausztria, mint Magyarországgal szemben azt vas 
következetességgel és erélylyel ugyancsak alkal
mazta is. Kizárta marháinkat rendre Olaszhon, 
Franciaország, Anglia ; pedig mindannyi a confe-
rentián hangoztatott elvekhez hozzájárult, sőt leg
újabban, a német marhavész első hirers Francia
ország megtiltotta a német bevitelt! Mindez azt 
bizonyítja, hogy az egylet nem indokolatlanul kérte 
és kéri, hogy a szomszédos keleti tartományokból 
a kérődző állatok behozatala teljesen tiltassék el, 
vagy legalább is akkor midőn a szomzéd Romániá
ban marhavész uralg, mint azt 1 8 7 5 március i-seji 
és 1 8 7 7 november 5-éről kelt kérvé.iyében tüzete
sen kifejtette, mert mindaddig, mig ez meg nem 
történik, vagy mig a X X . t. c. n §-a igy módo
sítva nem lesz -— a marhavész behurcolásának ve
szélye permanens marad ! 

Hogy ezt a folyton fenyegető veszélyt gazda
társaink a Lajtán tul is erezik, arra bizonyságot 
szolgáltat egy nagyon tekintélyes bécsi szaklap, 
melyben nyíltan ki van jelentve, hogy a vész be-
hurcolása csak is Gallicián és Magyarországon át 
szokott történni. Galliciával rendelkeznek, ott a 
határzár életbe léptethető, ha a magyar kormány 
a maga részéről ezt a keleti határon nem tenné, 
akkor — mond a lap — mint félig ugy is külföld 
előtt, mi zárjuk el sorompóinkat és magyar marhát 
osztrák területre lépni nem engedünk. 

Ily nyilatkozat mindenesetre figyelemreméltó 
és ha az abban foglaltak nem is valósulhatnának 
oly könnyedén, mint oda Írattak, mindenesetre 
bizonyítják azt, hogy minő visszás helyzetbe jutunk 
az által, hogy mások kedvéért magunkat elfogad
ható ok és haszon nélkül feláldozzuk és egyedül 
biztos jövedelmi forrásunkat, az állattenyésztést i ly 
érzékenyen megkárosítjuk. 

Hogy a teljes határzár célhoz sem vezetne, 
mert csak nagyobb csempészetekre adna alkalmat; 
— mint a m. leirat mondja — azt az egylet bátor
kodik tiszteletteljesen kétségbe vonni. Eltekintve 
attól, hogy itt a csempészet, mint érv szerepel, 
holott az emlékiratban, mint merő lehetetlenség 
van feltüntetve, a kellően keresztül vitt katonai 
kordon, melyről az egylet 1 8 7 5 március i-seji kér
vényében tüzetesen értekezett, valamint a követ
kezetesen alkalmazott marhakataster szigorú bün
tetésekkel egyetemben legalább is annyi biztosíté
kot nyújtana, mint a jelen eljárás. 

Hogy csakugyan az illető közegek mulasztá
sának lehetet tulajdonítani a marhavész gyors el
terjedését, ez az egyletnek szomorú elégtételül 
szolgál és ha reá utalt arra, hogy 1 8 6 5 és 1 8 6 7 -
ben is Törcsváron át jött be a vész, ez nem sze
mély elleni vád akart lenni, hanem — mint egy 
kiváló porosz szaktekintély is mondja — bizonyí
téka annak, hogy a vesztegzár sem nem egyedüli, 
sem nem biztos óvszere a marhavész behozatala 
meggátolásának. — 

Örömmel értesült az egylet a magas leiratból 
arról, hogy a tiszti orvosi pályára készülők az ál
latjárványtan hallgatására köteleztetni fognak és 
meg van győződve, hogy e fontos intézkedés mie-
lébb foganatosításba is fog vétetni. 

A magas leirat többi pontjait tiszteletteljes 
tudomásul véve, nem mulaszthatja el az egylet is
mételten köszönetet mondani azon beható válaszért, 
melyre előterjesztése ezúttal méltatva lett, valamint 
hivatásszerű kötelességének fogja tartani a jövőben 
is és szükség esetén a lehető nyilvánosság teljes 


