
A vall közokt. miniszter 
következő felhívást  intézett a főispánokhoz  : 

Méltótágos főispán  ur ! 
Kísérletet tenni arra, hogy a hazai művészet, 

műipar és ipar minden ágában versenyezhessünk 
a külfölddel,  s az e körbe tartozó cikkeket itthon 
állítva elő, e részben se szoruljunk a külföldre:  a 
kormány egyik első rendű gondját kell hogy ké-
pezze s képezi is valóban. 

Azon nehézségekkel szemben, melyekkel ha-
zai iparunk és művészetünk küzd, nem egyha-
mar remélhetjük ugyan,' hogy e cél minden irány-
ban és teljesen elérve legyen, de annál inkább 
kötelességünk azon ipari, müipari és művészeti 
ágakat, melyekben ez már is eléretett vagy megkö-
zelittetett, oly anyagi támogatásban részesíteni, 
mely azokat a kitartásra és nagyobb felvirágzásra 
s tökélyesülésre képesítse, a többieket pedig szin-
tén versenyre serkentse. 

S kötelessége ez nem csak a kormánynak, 
hanem testületiknek és egyeseknek is, kiknek 
szükségletűk kívánja s módjuk engedi, hogy mü-
ipari és művészeti tárgyakat redeljenek meg, hogy 
ha azok a külföldiekkel  mind árban mind minő-
ségben versenyezhetnek, előnyt adjanak a hazai 
terméknek a külföldi  felett. 

Ily célból hívom fel  méltóságod figyelmét  a 
kezdeményezésem folytán  közelebbről Budapesten 
(az egyetemi növénykert szomszédságában) beren-
dezett üvegfestészeti  intézetre, mely részben a bé-
csi és insbrucki hasonnemü intézetek mintájára, to-
vábbá : 

Kracmann és Ulke müncheni intézetök te-
kintetbe vételével s velők, ott létező intézetök 
egy részének ide áthelyezése iránt szerződésre 
lépve, immár működését meg is kezdette, s ugy 
részint e müiparág körébe eső cikkek itt helyben 
előállítása, részint magyar ifjaknak  erre kikép-
zése által az első lépés me gvan téve a; üveg fes-
tészetnek hazánkban is meghonosításába. 

Ily kedvezmény migában is pártolásra lévén 
érdemes, de a nevezett intézetnek a külfölddel 
való versenyképességénél fogva  áldozatot sem igé-
nyelvén, felhívom  méltóságodat, hogy ha a veze-
tése alatti törvényhatóság területén s hatásköré-
ben, bárminemű köz- vagy magánépitkezésnél 
üvegfestészeti  tárgyakra (festett  ablakokra stb.) 
leend szükség, azokat a fentebb  említett buda-
pesti intézetnél szíveskedjék megrendelni, s ugyan 
erre alkalmas módon a közönséget is figyelmez-
tetni. 

Budapesten, 1878. szept. 24-én 
Treforf. 

A babona iniut szülői örökség. 
Mennyire nyeri a gyermek szülőitől testi és 

lelki tehetségeit : sokakat foglalkoztatott  s kétség-
kívül sok érdekest is hozhatni fel  e tárgyban ; de 
a kutatások eredményét megállapítani nem kevés 
nehézséggel jár. 

A testi hasonlatosság majdnem mindennapos 
példákat állit elénk apa és fiu,  anya és leány kö-
zött, sőt szabadabb körben forogván,  a cynocephal 
oroszhoni Adrián Jeftichjew  (kutyafejű  embertől) 
Fedor fia  szintén örökölte alul a 4, felül  az 1 met-
szőfogat,  képén a kutyáéhoz hasonló szőrozetet és 
evei együtt járó csontszerkezeti változást is. 

A testi egyediségek ritkán maradnak vissza 
a szülőkre. Zimmermann állítása szerint Scótiában 
egy ember élt, a ki emberhúst evett; leányán, kit 
egy éves korában választottak el apjától, — a kit 
máglyára vittek — némileg látszott e hajlam. 

Nem csupán a testi egyedek, de a lelki tu-
lajdonok is átszállnak részben a gyermekekre. így 
Mozart apja a salzburgi püspöki kápolna thoristája 
volt. Azonban bár mennyire fontos  is e fenti  és 
ehez hasonló számos adatok, még sem lehet feltét-
lenül elfogadni  azon állítást, hogy okvetlenül örök-
lik a gyermekek szülőik tehetségeit, vagy hibáit. 
Az atavismusnak Comeneus Amos „Fabula rasa"-
ja :" „a gyermek lelke olyan, mint a viasz, a mily 
vonásokat vonsz arra, azok életén át látszani fog-
nak" — útját állotta. Nem tulajdonitható-e Mozart, 
Bethoven ismert kiválóságai a már bennök, mint 
akárki másban meglevő és az inger által számta-
lanszor felszólított  zenei ingerlékenységnek, mely 
a gyakori felhívás  által mind tökélyesebb és erő-
sebbé vált ? Mindezekből következik, hogy az in-
ger, mit cselekedetnek is nevezhetünk tágabb ér-
telemben, oly befolyású  legyen a szülők részéről, 
hogy az csak a nemest, igazat honositsa meg a lé-
lekben. 

A gyermeki lélek alaperői a cselekvés, kedély 
és ez utóbbival rokon a képzelem. Minthogy tár-
gyam e két utóbbira, de kiválóan a képzelem s 
annak az általam tapasztalt téves irányú fejleszté-
sére vonatkozik : az első részletezésbe nem bocsát-
kozom. 

A szülők, dajkák által nagyobb részint öntu-
datlanul táplált képzelmek, melyek határozott han-
gulatokká erősödnek, oly mérvben, hogy az aka-
ratnak semminemű befolyást  nem hagynak fenn  : 
a későbbi kornak igen sokat vonnak le az élet je-
lentőségéből. Ilyenek az igen káros befolyású  ré-
mes költött dolgok, melyeknek rendesen vagy bo-
szorkányok, vagy kisértetek a hősei. 

Hogy mennyire képesek az ilyenek a szeplőt-
len gyermeki kedélyt megmételyezni: álljanak itt 
a következő mystikus hypothesisek, melyek a zsen-
ge korban szájhagyományszerüleg adattak át s je-
lenleg is a nép ajkán forogva  borsóztatják a hall-
gatóság hátát. S a mi még legtermészetesebb, ká-
ros hatásuk nem egyszer bizonyult már be. 

Mondják, hogy egy asszony boszorkány volt 
s minden este a temetőbe járt, titkus mesterségé-
hez egy tarisznyával földet  hordani. Történt azon-
ban, hogy egy ember (a neve is ismeretes) lovakat 
őrizvén ott, megkérdezte, hogy : — „Mit keres né-
ném ?" — A boszorkány a váratlan körülményre 
eltűnt, de tarisznyáját egy sirkövön hátra hagyta, 
mit az ember felvett  s magával vivén, otthon fel-
függesztette  az istálló gerezdjére. Másnap azonban 
az ember halálos beteg lett. Kora reggel a mi asz-
szonyunlc megkereste a beteget s kérte, hogy adja 
elé tarisznyáját. Természetesen a terhesbeteg nem 
tudott szólani, de neje behozta az idegen holmit s 
átadta a tulajdonosnak. Erre az asszony a tarisz-
nyával bedörzsölte a beteget s igy szólt: „Többet 
a hol bajod nincs, oda ne szólj ; [köszönd annak 
élted, hogy tarisznyám megvan," — mire amaz 
rögtön lábra állott. 

Minden éjjel keserves sirást hallanak egy te-
metőben. Mig egy uj sirt ki nem ástak, hol egy 
vere^ szakállú ember volt felállva  s egy érintésre 
porrá nem omlott az : nem szűnt meg a sirás. 

Igen sokat lehetne felemlíteni  a boszorkányok, 
kísértetekről, melyek között a beteges lelkű szem-
tanú sem képes a különbséget megtenni. Elég az 
hozzá, hogy egyik ló-, másik béka-alakban kisért ; 
azt elesküszi menyre földre,  lelkiüdvösségére Az 
ilyenekkel töltik meg a fogékony  gyermeki lelket, 
a mit a férfikor  nem, de a koporsó vesz le az em-
berről. 

Itt a példa rá : Haláleset történik, (erre tanú-
bizonyság él). A ravatal a templom hátsó fülkéjé-
ben állott, hová két egyént utána küldenek, hogy 
a halottat még azon éjen közszemlére tisztessége-
sen kihelyezzék. A mint a két egyén a templom 
pitvarába ér, a deszkapadláson valami olyan kopo-
gást halinak a sötétben, mint a milyen a dióhéjjal 
patkóit macskáé. Az egyik vállalkozó rendkívül 
megijed, de társának mondja s mindketten belép-
nek. Most a kopogás ugrándozássá nőtte ki magát 
s a már künn megijedt bajtárs félelmében  összero-
gyott. A másik azonban nem veszté el lélekjelen-
létét, hanem egyenesen nekimegy a kopogónak s 
ugy sújtja a földhöz,  hogy az rögtön kiadja lelkét. 
„Nesze ! — mondá -- a pap juha gyónni jött, teg-
nap a templom kerítésében legelt a dög." De nem 
volt kinek beszélni a tréfát;  a bajtársat vállán vitte 
haza, ki harmadnapra ideglázban meghalt. 

Dacára, hogy a még most is a nép ajkán for-
gó beteges phantasia szüleményei a jelenkorral le-
élték magukat, utódokról utódokra át fog  szállani 
az, ha fiatal  korban elejét nem vesszük a dolog-
nak. Ha a gyermek lelki világa annyira erősödött, 
hogy pusztán nyelv utján is képes képzeteket sze-
rezni : elérte azon pontot, melyben óvatosan kell 
adni a mohón kapó léleknek a tápot. Ez azon 5—0 
éves kor, melyben a még most is kisértethivők 
szülőik által megmérgeztettek lelkileg. 

Legközelebb a kisdedhez az édes anya áll, az 
ő képe ragadja meg először magzata lelkét, ő hoz-
zá ragaszkodik, mint senkihez inkább a világon ; 
az ő dala, öröme, fájdalma  közös gyermekével. 
Még az első szó is az anyához szól, melyet a kis-
ded először kimondott. — Kitől hall, tanul tehát a 
kisded a világon örömestebb, mint anyjától ? kinek 
hisz az inkább, mint anyjának, a kivel azonosnak 
érzi saját lényét is ? 

Az anyáké tehát a felelősség.  Ügyeljenek ők 
ne csak a test, de a lélek egészséges fejlődésére 
is. Hagyjanak fel,  vagy tiltsák meg másoknak az 
oly elbeszéléseket, melyek borzalmat és nem cso 
dálattal öíSzekötött tiszteletet ébresztenek az ifjú 
nemzedékben. Ott van hazánk történelme, elég 
gazdag az dicső, nagy alakokban, melyek minta-
képpen állíthatók gyermekeik elé. Azokat ép ugy 
elmondhatják mese alakban, mint a „hétfejű  sár-
kányt", meg a „vasorrú kísértetet". Ott épen ugy 
eltelhetik a gyermek tisztelettel és bámulatai, mint 
a rejtelmes elbeszéléseknél félelemmel  és undorral. 

A mely kebelben az erkölcstelenség, a nem-
telenségnek, rútnak uralma fensőbbségét  gyakorol 
az igaz, szép és nemes felett,  ott az egy igaz is-
ten eszméjének behatása alatt a lélek nem mondja 
magának: „hiszem és vallom" ; ott könnyebben 
gyökereznek azon tévhitek is, melyek az emberi 
tekintélyt nagy mértékben lealacsonyítják. 

És mi ennek az ellenszere ? 
Töltsik be, mig a gyermek a szülői körben 

forog,  annak lelkét azon drága talizmánnal, hogy 
mindenek felett  van egy mindenható istene, a ki-
hez teljes reménységgel, legbensőbb odaadással 
kell könyörögnünk szeretetéért s a ki minket el 
nem hagy, ha jót cselekszünk. 

Imádkozzék pedig az édes anya gyermekével 
együtt, de igaz lélekből, meit csak ugy hat az 
gyermekére, s később az örömtől nem tud imád-
kozni, midőn meglátja gyermekének arcán a tiszta 
áhítatos lelket, melyen oly üdvös gyönyörködni, 
mert ő teremtette azt. 

így nem fér  a lélekhez semmi bűn, tiszta ma-
rad az minden kísértettől s a legszelídebb képek 
vonulnak el a nagykorban is lelke előtt, tudván, 
hogy neki istene van s igy mindene van. 

Magyari György. 

A rálsáffhoz  okt. 9-én d. e, fogadta  ő Felsége 
Ghyczy Kálmán és b. Simonyi Lajos urakat. 

Tisza Kálmán és b. Wenckheim miniszterek 
okt. 9-én az esti vonattal Bécsbe utaztak. A min. 
elnök ez alkalommal előterjesztést fog  tenni a ki-
rálynak némely elhalaszthatlan tárgyról; neveze-
tesen a pénzügyi tárca ideiglenes vezetéséről és 
— ha ez ő rá bízatnék — a belügyinek szintén 
ideiglenes ellátásáról ; végre a trónbeszéd ügyé-
ben. Ennek — vagyis a programmnak tartalmá-
ról, melylyel az uj országgyűlés megnyitandó lesz 
— a „P. Lloyd" és a „Hon" azonos fejtegetéseket 
hoznak. — 

Uécs, okt. Ma délben Ghyczy Kálmán, azután 
pedig báró Simonyi Lajos egyenkint egy órai ki-
hallgatáson fogadtattak  ő felségéitől.  Mind a két 
férfiú  kifejtette  nézeteit a külpolitikáról és Ma-
gyarországban uraikodó hangulatról, melyet ezen 
politika előidézett. Ghyczy azon véleményét fejtet-
te ki, hogy valamint a delegatiókban, ugy az or-
szággyűlésen is azon mód, melyszerint a kormány 
a maga politikáját elő fogja  adni, mérvadó lesz arra 
nézve, hogy a tett lépések indokai miképen fog-
nakbefolyni  a határozatok hozatalára. Simonyi báró 
az occupatió kérdésével szemben ismert álláspont-
ját foglalta  el, ő azt kárhoztatja és azon nézetben 
van, hogy azt, mihelyt csak lehet és minél elébb 
szüntessék be. 

líécs, okt. 9. A „N. W. Abendblatt" irja : dr. 
Herbst ma délelőtt 11 órakor külön kihallgatáson 
fogadtatott.  A gyűlésteremben azon hir jár, liogy 
Herbst, — politikai párthívei előtt, kikkel ma dél-
előtt találkozott, kijelenté, hogy nem vállal magára 
kabinetalkotást, ha a korona ezzel megkínálná, mi-
vel Andrássy politikáját kezdettől fogva  nem he-
lyeselte. — Azon véleményen van, hogy a képvi-
selőház eddig nevezett tagjai egyike sem vállalhat 
el ily megbízást. Ezen nézettel ellentétben áll né-
hány, a kormánynyal érintkező körök azon állítása, 
hogy dr Reshbauerre fog  bízatni a kabinet alkotása. 

A gyűlésteremben arról beszélnek, hogy dr. 
Feldert is meghívták ma a fejedelemhez.  — E hirt 
azonban megezáfolja  azon körülmény, hogy Felder 
a pénzügyi bizottsági bizottságból való elmaradá-
sát betegsége által menté ki. 

Itécs okt. 9. A ,P. Corr." Konstantinápoly-
ból az utolsó török k'irjegyzék geneziséről közlé-
seket hoz : E szerint bebizonyul, hogy a tulajdon-
képei portabeli körök az Ausztriávali jó viszony 
fentariáséra  nagy súlyt fektetnek,  most is ép ugy 
mint előbb. A porta képviselője Bécsben utasitáft 
kapott, hogy ily értelemben nyilatkozzék, és a 
„P. Corr " által is meg van erősítve, hogy ez igy 
történt. Mindazon által tény az, hogy Ausztria el-
len Konttantinápolyban izgatás van folyamatban, 
melyet nem egyedül a szultán palotájában kell ke-
resni, hanem az csak onnét terjesztetik szét. Ezen 
izgatás a Magyarországban felmerülő  politikai ese-
mények által még erősen előmozdittatik, és már 
azor pontra jutott, h jgy Magyarországban bekö-
vetkezhető eshetőségekre is építenek reményeket 
és azokra biztosítanak, melyek Bosznia okkupá-
tiojára török óhajtások szellemében visszahathat-
nának. Ezen eszmeláncolat befolyása  alatt keletke-
zett a körjegyzék, azon világszerte ismert irány-
nyal, hogy a magyar ellenzéknek egy uj támaszt 
adjon az izgatásra az okkupáció ellen- — A kelet 
ruméliai bizottságban az orosz delegátusok részé-
ről Anglia kívánságára, mit a porta is aláirt, egy 
kormányzó neveztetett ki Kelet Ruméi ia részére, 
és az illetőségi kérdés is megtétetett, a többi de-
legátusok utasításokat kértek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A liáromszéki muzeum részére özv. Szabó 

Dávid né úrasszony 8 drb. régi ezüst pénzt és 1 
drb. rézpénzt adott át szerkesztőségünkhöz. Az ér-
tékes adományt köszönettel vettük s átszolgáltat-
juk illetékes helyére. 

f  Necrolo?. K o z m a I s t v á n , alsó-cserná-
toni nemeskeblü, szorgalmas birtokos, 50 éves bol-
dog házassága után 88 éves korában megszűnt 
élni. Temetése f.  hó 13-án leend Alsó-Csernáton-
ban a ref.  szertartás szerint. Nyugodjanak csende-
sen porai ! 

— A közelebbi fillérestély  ismét elég látoga-
tott volt. Ez alkalommal Simó Dénes, ref.  gymn. 
segédtanár egy érdekes felolvasást  tartott a német 
babonákról. A csinosan összeállított munkát élve-
zettel hallgatta közönségünk s felolvasót  többször 
megéljenezte. A következő fillérestélyen  Gyárfás 
Győző ur fogja  felolvasni  „a nevetésről" irt mun-
káját. 

- - Mult gzerilíu ós csütörtökön volt az őszi 
„sokadalom" (nagy vásár). Az idő kedvezett s nagy 
piacnak örvendettek a behozott áruk ; legtöbb ke-
lendősége azonban a ruháknak volt. A szabók ez 
alkalommal szokatlan számban és itt rég nem lá-
tott nagy mennyiségű árucikkekkel rukkoltak ki-

— A brassói magyar társalgó egylet folyó  hó 
20-án, d. u. 3 órakor saját helyiségében rendkí-
vüli közgyűlést tart, melyre az egyleti tagok meg-
hivatnak. Brassó, 1878. okt. 9-én. A választmány. 

— Vadílszszereiic-ie. Tatán gr Eszterházy Miksa 
vadaskertjében egy. gróf  urnái mulató angol a mult 
hó végén oly szarvast lőtt, melynek aggancsain 
tizennyolc ág pompázott. 


