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Közgazdasági é le t. 
Magya r-keleti csomag-forgalom. Kercskc:udc:múgy• minisz· 

terünk külón magyar-keleli csomag-forgaimat rendeztetvén be, en
nek közvetítésével a magyar-kereskedelmi társaságot bizta meg. A 
miniszter e ten ugynevezett »lll ess a g e r i e« sz o l g á l a t igénybe· 
vételére annak idején felkérte az osztrák, a német-bi rodalmi, a 
szerb és a bulgár kormányt! A. csomagforgalom csakhamar örven
detes lendületet vett, s a nevezett kül-államok kormányai ezen fel
ajánlott szolgálatot tényleg igénybe is vették. Ekké n t a cs o
mag.forgalom keletre ma már telje se n magyar köz
v e t i t é s s e l e s z k ö z ö l t e t i k s m o n d h a t n i a z e g é s z k e
l e t f e l é i r á n y u l ó fo r g a l om k i v á l ó t é n y e z ő v é i s v á l t. 
- A magyar csomag-forgalmi szolgálat berendezéséről a kül
földi lapok is ismételve teljes elismeréssel emlékeztek meg, s köz
tük a müncheni »Allgemeine Zeitung« k i is emelte azon előnyös és 
fontos szolgálatot, melyet ezen közvetítés a hazai kereskedelemnek 
keletfelé nyujt. Kereskedelmi miniszterünk, hír szerint, újabban a 
fi um e-m á l t a· t u n is z i »messagerie«-szolgálatot is berendezni 
kivánja; a me ly tervezett intézkl'désnek előnyeit felesleges bövebben 
magyarázni, - csakhogy kivánatos, miszerint hazai kereskedelmünk 
minél nagyobb mérvben vegye igénybe ezen részére nyujtandó újabb 
fejlesztő eszközöket! 

Naftaforrások a Kaukazusban. A Kaspi- tenger környékén, 
tudvalevőleg roppant mennyiségben fakadozik fe l a földiolaj (nafta.) 
Legújabban B ak u mellett fedeztek fel rendkivül ga1.dag naftafor
rást, mely naponként több, mint ötezer tonna fóldiolajat ont ki 
magából, ugy hogy a kiömlő anyag, mintegy jókora patak veszi 
az útját tovább. t\ forrás kiaknázására alakult rés1.vé nytársaság 
óriási jövedelemre számit, a nnak daczára, hogy a foldolaj ára, az igen 
rohamossá vált kínálat folytán, mintegy harmincz perczenttel csökkent. 

M.i újság az ünnéuy világban? 
Dseráz Minász felolvasása. Londonban egy társulat felszó

lítására, Dseráz Minász, a »L 'Armenie<< szerkesztóje négy felolva
sást tartott az Örmény iradalomróL A negyedik felolvasás után 
Hol Arthur, tekintélyes angol igY.. szólott: »Ha mi a ngolok nem 
küldhetünk nagy osszegeket Orményországba, hogy azokkal 
a keresztények szorult helyzetén könnyítsünk, legalább imádkozunk 
érettök, hogy Is ten szabadítsa meg őket«. 

A jávai örmények, kik mult év mártz. 14-én indultak ki Ba
taviából, jártak Egyptomban, Jeruzsálemben, Smyrnában, Konstan
tinápolyban, Bulgáriában, Velenczébcn, Londonban, Párisban - nov. 
20-án tértek Marseillén át vissza hazájokba. Utjokról lapunk már 
tett említést. 

-~ a;;keaztö es kiadó·lnlajtlonos : sz o N G o T T K R ls T ó~ 
S~ostljvártt, 1~ Endr; .Aw·ora• könyvnyowdaja. 

Markovich Jakab. 
(Sztil. 1820. okt . 30. meghalt 1891. nov. 2B·án.) 

~ .. ~ 

11 ( l\fr.,-~0v;ch Jakab, Mackov;ch s ;mon város; taná
' ~ J V C csos és ikafalvi Dom by A:ma fia, szuletett 
~ ~L ..- .. .. 1s20 . október 3o-án Erzsébetvároson. ~\ 

.4 szülók felismervén jeles tehetségű ,fi ok h~J
lamait, melyek ót korán a t~domany?s ~~
meretek felé vonzották - miUtán ~z~lóva
rosában az elemi és a két gram~atlk~t osz 
tályt elvégezte volna - tanulmanyat foly-

tatása végett Székely-Udvarhelyr~ vitték, hol , az . 1835/36 
és ! 836/ 37 tanévekben a g rammatlka, fel só .~s~talyatt tanult~. 
A rhetorikát és költészetet Zalathnan saJatltotta el,. maJd 

8 
.k é b Gyula Fehérvárra ment az erdélyt róm. 

az I 37-• v en - . .. . é<T 
kath. papnöveló-intézet növendéket kozé, honnan mmt v t>-

zett theologus távozott el. . . .. 
Negyed_·éves theologus korába~, mmt a k; bh onképzó-

kör elnöke, nyelvismeretei, sokoldalu munkássaga, sz~llem-
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És midőn e szent küszöbnél megállunk, hogy néhai nagyságos és 
főtisztelendő Markovich Jakab czimzetes kanonok, erzsébetvárosi ke
rületi főesperes, nyugalmazott gymnasiumi igazgató hült t etemeit a 
mulandóságnak örökre átadjuk, önké ntelen e mez felkiáltás tolakó
dik ajkainkra: Oh némuljatok cl megszentelt harangak! Ne hivjá
tok el tőlünk őt ! Hagyjátok itt közóttünk. mi még halóporában is 
áldani , szeretni, t isztelni fogjuk őt nemzedékről nemzedékre! 

Tudom ezt gonciolja, ezt hangoztatja velem együtt minden 
egyes tagja e szép 5Zámú gyászkíséretnek és méltán ; mert oly nagy 
kincset kell átadnunk az érzéketlen hideg foldnek; oly megb<!csül
hetlcn értékű, nagy kincset hoztunk ide elásni, a minöhöz hasonlót, 
kevP.set rejtenek magukban a föld sötét, s iket göröngyei. 

Egy munkás és lélekemelő ese ményekben gazdag élet ösvénye 
ért véget e s írgödör kezdeténé l és mi, kik ez ösvény végpontját 
megpillantók, azon -soha megvigasztalódni nem tudó - gyászem
lékkel távozunk e szent helyről, hogy Markovich Jakab, az egyház 
hli szolgája, a magyar tanügy hivatott apostola és legbuzgóbb mun
kása, az erzsébetvárosi latin s;,ertartású egyházközség jó pásztora, 
szabad király i E rzsébetváros minden á ldozatra kész legnagyobb fia 
- nincs többé ! .... 

. Igen, kiégett a szív, mely az .:mberiség legszebb érdekeiért 
!angolt, dobogott ; lezárult örökre a szem, mely mindig csak egy 
1rányba tekintett fáradatlanul : a;:on reménytnyujtó, vigasztermő irány 
felé, hol a tiszta erkölcs soha el nem hervadó virágai viritanak és 
az igazság ü li diadalünnepét; pihen már az a szép és nagy gondo
latoka t termelt agyvelő, melyet két nagy nemzetnek: a magyar
nak és Örménynek dicsősége érdekében, egy élete n keresztül foly
tatott fáradozás sem zsibbaszthatott el ; :; mely hasonlag a delejtű
nek örökké ugyanazon két pont felé irá nyuló két sarkához, foly to
nosan e két ázsiai nép felé vonzódott, míg a kérlelhetlen halál hi 
deg keze jéggé nem merevítette nemes vérét, azt a kis patakot, 
mely ~zerető szivet pár nappal ezelőtt még mozgásban tartja vala, 
és - a mi legfájdalmasabb!- elnémult örökre az ajk, mely az Isten 
mi ndkét házában : az iskolában és templomban félszázadon keresz
tül hirdette az ig-azságot : intett, tanitott, a jóra buzditott téged, te 
tudatlan, bűnös emberi nem! .. . 

Mi lesz a tolla l, hová lesz a kö l tő lantja, ha meghidegül a 
dalos ajk, megmerednek a kéz ujjai? Ki me rne e kérdésre felele
te t adni a legnagyobb fáj da lomérzetc nélkül e pillanatba n, midőn 
egy történetirónak mézédes, regélő hangszerét érte az örökös el
némulás szomorú végzete? . ... 

Igen, mcrt Markovich Jakab azon ritka nagy szellem i t ehet
ségek közé tartozott, kiket két életpalya, melyeknek minden i ke kü· 
lön-külön is a középszerűségekből egy egész e mbert 1gényel - sem 
elé~ithctctt ki: ~ a~ért . míg atyai. gonddal oktatta a le~újabb nem
zedeket, a 19-1k szazad gyermekeit, buzgón vczctg-ctve ldkes csa-
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patát az erkölcsöknek s tudománynak útain ; s míg az oltár zsámo
lyánál buzgó imákat rebegett s vérontás nélküli szent-á ldozata it 
mutatta be az egek Urának: ne m feledkezett meg a mult időkről sem. 

Fel idézgettc mohos sirjaikból amaz, évezredek el őtt él t hős 
alakokat, kik ott, a mcssze Keleten, az Ararát lábainál elterülő sí
kon küzdve, szivcik vérét mosolyogva ontötték ki a harczmezö 
szent göröngyeire, hogy megóvják szeretett hazájukat, imádott nem
zetük bölcsőjét a megsemmisüléstől ; s midőn e hősök vonzó a lak
jait elenk ál lította, merészen odakiáltotta a népirtó zsarnokságnak 
az örök igazság emez igéit : Egy ne mzet, mely kebelében a czivi
lisatio minden feltételeit megvalósította, egy nemzet, mely úgy 
anyagi, mint szellemi téren a létfentartás eszközeit magának biz
tosította, - ha a túlerő nyomását kénytelen is türni ideig-óráig, 
- míg kebelében az ősi erények irá nti tisztelet és romlatlan 
erkölcs él-megsemmisülni, nyom nél kül elenyészni nem fog soha, 
sőt a '> koporsóból is kitör és eget kér.« 

És e munkálkodása közben, nem törődött az anyagiakkaL 
Hadd sürögjön-zajongj on körülötte a nyers tömeg; hadd törje ma
gát és roha njon őrültként az emberiség a földi kincsekért ; ö egész 
életében ellentétes irányban haladott ez áramlattal, fennt>n hirdetve, 
miként csak egy kincs van a világon, mit a rozsda, moly meg nem 
emészhet, mit orvkezek el ne m rag-adhatnak, mit a t űz el nem 
pusztíthat hamvasztó haragjában : és ez a kincs a tiszta erkölcsös 
hit emlöin táplálkozó tudomány. 

E nagy gondolat által felle lkesítve, fáradatlanúl gyüjtötte 
egész életében a szellemi vagyont, dc nem azért, hogy úgy tegyen 
mint a fuk a r : hogy minél többet el rej tsen, elvonjon a forgalomból; 
hanem azért, hogy minél több szétosztanivalója legyen ; mert ö 
gyönyörűségét lelte abban, ha üresen látta a szétosztott vagyon 
helyét. 

Mint a gondos kézmű\res, ki nem fog addig üzlete folyt atásá
hoz, mío- az öná lló munkálkodás igényelte műsze rek birtokában 
nincs : úgy tett e nagy szellemi munkás néhai Markovich Jakab is. 

Az édes a nyai ajkakról eltanult magyar nyelv gyenge kala
uz levén még az ő ifjú korában, ama nagy labyrinth szövedékei 
közott , melyekbe n a lángelmék, az eltünt nagy nemzetek elteme
tett kulturájának felkutatása körül fáradoznak, hogy a magyar és 
örmény nemzetek őskoráról a titokzatosság fátyolának fel_lebbenté
séhez - erejéhez képest- ö is hozzájárulhasson : a tudom1nyos bu
várlat útján legbiztosabban vezető klasszikus nyelveken kivűl, szar
galmasan tanulgatá Nyugat mlívelt nemzeteinek nyelveit, s vele, 
a magyaron és örményen kivűl. a német, franczia, olasz, oláh sa
ját nemzete édes nyelvén beszélhet ett a tudomány és művészet 
mindazon fogalmairól, a mik maradandó nyomokat hagyának magok 
után a felvilágosódás történetének lapjain, s mikct az emberi elme, 
a velök való fogla lkozás ragyogó zománczával felékesített. És a 
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történettudomány kedve lőj e társalgást folytathat vele még tetemei
nek elporladása után is, mert ő sokat érzett és gondolkozott , s ér
zeményeit és gondolatai t nyom néll..-ü l el röppenni nem hagyá. 

Hisz nemcsak az iskolában adta tovább, él ő szóval az ifj ú, 
zsenge elme tiszta lapjá ra írogatván 45 éven keresztül a tudomány 
ama sarkigazságait, melyek az egyén földi boldogságát e lőmozdí 
tani, eszközölni mindennél inkább hivatvák ; nemcsak a szászékrő l 
hirdette lángbuzgalommal, emelkedett sze ll emű, ritka, szép szónok
lataiban Isten igéit, melyek a j övő élet örömeinek e l őízét, az üdv re
ményét már itt e földön megízleltetik a siralomvölgyének ama vándo
rával, kinek kebelében a hít szentegyházát nem döntötte porba még a 
korszellem anyagiasságat lehellő hideg fuv allatn ; hanem éjn api fárado
zásai eredményeit, tudományos buvárlatai édes gyümölcseit lejegyez
getve, kezébe adta az emberiségnek jeles Íroelaimi müveiben, mik 
által ázsiai honából, hite megőrzése czéljából kivándorolt és a 
szép magyar hazában második otthont nyert örmény testvérein
ket örök halára kötelezte áldott emléke iránt. 

És miért tanult, miért fáradozott 72 év hosszú során ke
resztül? 

Megadja e kérdésünkre a fel eletet e szó : hazafiság. A hon
fiúi kötelmekrő l világos, tiszta fogalommal birván-igen helyesen úgy 
értelmezte a polgár feladatát, hogy a hazáért minden tehetségein
ket feláldozni kötelesség; és ha leghivebben kivánjuk szolgálni a 
hont, melynek szent földje táplál, szelleme átleng : törekednünk kell 
arra, hogy feljussunk a szellemi műveltség azon fokára, mely ké
pessé tesz bennünket felfogni és megérteni egy nemzet legigazsá
gosabb érdekeit, vele született és lelkéből kiirth atatlan legszebb 
vágyait, áspiráczióit és a boldogság reményével kecsegtető nemes 
törekvéseit. 

És valóban alig volt val :~ ha gyermeke a Kárpátok házájának, 
ki lelkesebben szolgálta volna azt Markovich Jakabnál - és pedig 
nemcsak azért, mivel minden pályák között a tanári pálya első 
sorban az, mely a hazafiúi kötelességek telj esitésére a legtöbb al
kalmat nyujtja; hanem me rt telj esen át volt hatva, minden izében 
az érzelemtől, mely a költöt lelkesítette, midőn elzengte nemzetünk 
egyik legszebb imadalát, me! y szerint: 

»A nagy világon e kivül 
:t:J"incsen számodra hely: 
Aidjon vagy verjen sors keze 
Itt élned, halnod kelL « 

Jó öregünk! ki bölcs tanférfiúi buzgósággal ápolgattad itt, e 
nemes város kebelében a magyar nemzeti kulturának egy szerény, 
de hasznos oázisát, - fogadd hálás köszönetét az általad megte
remtett és atyai bölcse!'éggel vezetett tanintézet tanári karának és 
tanuló ifjúságának azon nemes érdeklődésedért, melylyel törekvése-
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ink iránt még, mint kórral küzdő , szenvedő is mindenha, életed 
végső pill anatáig vi selt_et.tél_! . . . .. . 

A fájda lo~ lesujto ~rzetevel lat)U~ e~tunm ~agy ~lako?a~, 
mint az lsten valasztott n epe egykor Mozeset, m1_don nek ~ ~z 1 g~ 
ret földjét megmutatta vala, s eltünésed felett erzctt sajgo ba
natunkra csak az a hít nyújt némi enyhületet , hogy nemes, na.gy 
szell emed közöttünk lebeg ezután is megóva~d.ó bennünk:t pályan
kon a tévedésektő l, buzditván feladatunk korenek o_Iy hu es pon
tos betöltésére, mely a te dicsőült szellemednek meg a boldogok 
honában is örömet szerez. . .. 

Kérjed az Istent fenn .a ~agasságba~: ~ogy a_~jo_n e ~ot ne
künk, gyarló utódaidnak nehez es sok f~lelosse~ge l pro. koteln;e
ink teljesitésére ! Á ldd meg szentelt keze1d pora1val a m1 munkan
kat, hogy a nemzet vi rága, az. i~úsá~ -: mely teb~~ned legkegye
sebb atyját és legigazabb baratjat Siratja - oly 1ran~ban v~zet
tessék általunk, melynél f(•gva egykor a_nn.ak __ egyed_el ~ haza.nak 
és egyháznak díszei, virágai legyenek, s me.lto bus~~ese.geJ ~ varo~ 
közönségének, melyet te a legszebb örökseggel aj~n_dekozt~l meg · 
egy szép és virágzó tanintézetet hagyván annak ? r?kul, mm_t . ~z~
retett szülővárosod, téged áldó lakássága szellemi es anyagi jole -
tének legbiztosabb alapkövét . . , 

Imádkozzál felvirágzásáért e sokat szenvedett varosnak, ker-
vén a mindenség Urát, hogy azon pir~adó hajnalt, melynek ~eren
gését látva, et111 01 ,dhatád az öreg SJm~!Jnn~l _: . ." Most _bocsasd __ el 

U l · d t mert látták szemeim az Udvoz1tot << - tiszta deru! t 
ram s7.o ga a , . U ~ · 1 1 1 · t 

nap váltsa fel, hogy az igazság szer~t7~e. es a~ r e: me, _me y~r-
egész életedben küzdöttél az anyagi jolettel es a muvelts~g mm 
den ·egyéb áldásaival, melyek boldoggá te?etik az embe~1 -~elke~, 
mind ezen, mind a más világon, öregbecijek benne az 1dok ve-

geiglet. ost midőn átadjuk hideg tetemeidet a földnek ama kert
ben m~l;nek' lakói közül oly sokat kisértél ide, ~iután _ellátta~ a 
vallisos hít biztató malasztjával és a legszentebb utrav.alo_va~ csu~ 
gedt lelkeike t · midőn elhelyezünk csendesen porlado~o h1veJd ~yo
zedelmes any;szentegyházának örö_kké tartó _b,rodalma~a~ hol _~eg~~ 

l d · k mily fáJ' ó sz1vvel bocsatunk el korunkboi m1. o y epe ve varna , a . .. ' l · -
azzal a vigasztaló hittel veszünk bucsut to led: hogy tu a sJron meg 

láthatjuk egymást. d 1 t · 
E viszontlátásig is adjon az Isten neked nyugo a ma es az 

örökké tartó világosság fényeskedjék neked! Isten veled l 


