
tf 1 ® V M & m T W i l Í B * 

KÖZRE «OCSATJA 

A' MAGYAR TUDÓS TARSASAG. 

A 

E R T E K E Z E S E K . 

S Z E R K E Z T E T ! 

ELSŐ K Ö T E T . 

HET KOMETSZETTEL. 

B U D Á N , 
K M A G Y A R K I R . E G Y E T E M ' B E T Ű I V É T,, 

1 8 3 7. 





1 á 1 « á 1 @ n . 

É R T E K E Z É S E K . 

Lap. 
VII. Népnevelés BRIEDL F I D É L . 165 
V I I I . Mennyiségtudományi tételek - - - VÁLLAS ANTAL. 2 0 3 

I X . Elmélkedés a' polgári büntetésről. TARCZI LAJOS. 217 
X . A' szanszkrit nyelv' ismerete. RÉsö ENSEL SÁNDOR. 227 
X I . Törvények és szokások hasonlatossága KÁLLAY MIHÁL. 2 6 1 

XII. Viliányosság az életműves lényekben. Mocsi MIHÁLY. 312 
X I I I . Okleveles toldalék. LUCZENBACHER JÁNOS. 3 3 3 

Értekezések' mutatója az új folyam' I kötetéhez. 338 

L I T E R A T U R A. 

A z 1 8 3 5 - D 1 K ÉVI KÜLFÖLDI PHILOSOPHIAI MUNKÁK, TUDOMÁNYREND-

SZERESEN. - - - - - - - - - - - - - - - 129 

CRITICAI VÁZLATOK, A' KÜLEÖLDI LITERATURA'LEGÚJABB 'S KITŰNŐBB 

TERMÉKEIRŐL. 

Történetírás - - - - - - - - . - - . - - _ 152 
Régiségtudomány - - - - - - - - - - - - 161 
Törvénytudomány - - - - - - - - - - - - 166 
Státusgazdaságtudomány - - - - - - - - - - 181 
Philosophia - - - - - - - - - - - - - - 182 
Neveléstudomány - - - - - - - - - - - - 188 
Szép literatura - - - - - - - - - - - - - 192 
Természettudomány - - - - - - - - - - - - 200 

FRANCZIA TUDÓS TÁRSASÁG* ÜLÉSEI. - - - - - - - - 2 0 7 

JUTALOMKÉRDÉSEK. - - - - - - - - - - - - - 2 1 8 

BIBLIOGRAPHIA. - - - - - - - - - - - - - - 2 2 6 

BIOGRAPHIA - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 

MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' ÜLÉSEI. - - - - - - - - - 2 5 0 

LITERATÚRAI TÖREDÉKEK. - 2 5 7 





É R T E K E Z É S E K . 

i . 

Az ipar' és népszáporodcís' számalapjai, néhány hitel-
és adósság-törlö kérdésnek megj ejtésére. 

em csak a' népszámot, nem csak a' földterületet le-
het a' sokság 's nagyság törvényei alá liajtani, kinéz-
het a' mathesis a' jelenből a' hajdani múltra, ki az el-
láthatatlan jövendőre is, 's olly sorzatokat rakhat össze, 
mellyeknek varázs menete előre tudatja az ipar ' , vagy 
szorgalom', a' kereskedésnek ú g y , mint a' népségnek 
szaporodásait; 's így határozhatja meg előre az ohajtott 
hitel állandó alapjait, 's az adósságtörlés bizonyos eseteit. 

A' szaporodások mennyiségét legtermészetesebben 
adja elő a* századbér (procentum) azaz, az a' szám, 
melly bizonyos időszakon (rendszerint évenként), min-
den száztól (tőkétől) szaporodik. Ezen századbéri szapo-
rodást rendszerint csak tőkepénzeinkre alkalmaztatjuk 
ugyan a' kamatokra; de lehet ezt minden iparaink', 
és 

igy müvészségeink5, kereskedésünk', jövedelmeink', 
sőt a' népség szaporodásának mértékére is , hasonló 
száztóli nevekedésre vinni. 

Ha az ezen úton lehető betűvetések formáit fel 
akarjuk tenni feltűnik először ez a' 

Teladás : 
Ha száztól évenkénti kamat k ; t tőkepénz-

nek , e , évig szaporodását = s , ki kell találni a' 
kamatot évenként a' tőkéhez adván. 
T U D O M A N Y T . TJ. F . I . K . 1 



2 Ipar' és riéps zapo r odds' 

Megfejtés : 
Az első év* végére ez az arányság á l l : 100 tó i : 

/100 + k \ 
100 - f - k = t - t ö l : í j t. Mivel tehát ezen 

/100 + k \ 

V —iöö— / 1 s u m m i ^ t » a évben tökének fordít-

juk, az ebben lévő t, tőke helyett ugyan ezen 

t -kel l irounk, úgy, hogy a' második év' végével a' tőko , / í o o + k y már / 1 . t. Minthogy e szerint az elébbi év' 
. /100 + k \ 

tokeje, mindig í — — — 1 zal szaporodik, világos, 

hogy a' 3-dik évi szaporodott tőke = ^^QQ^ ^ > 

és közönségesen az e-dik év* végén a* szaporodott 
, , /100 + k V 

tokenk summája s = / — — - J . t , a kívánt men-

nyiség. 
Következetek. 

1. Négy mennyiség lévén a* lehozott egyenlítésben ha-
tározatlan, s , k , e, t : négy kérdést lehet ebből 
megfejteni. Akármelyiket tudniil l ik, adatván a* 
többi három, ki lehet ta lá lni ; de mivel az évek 
számai miatt nagy felemelések tűnnek elé ; számla-
gokkal (logarithm.) legkönnyebben számolhatunk, e' 

. , i / 1 0 0 + k V 
szerint: log. s = log. f I H - logt, vagy log. 
s = e [log. ( 1 0 0 -4- k) — log. 100] -+- logt = e 
[log. (100 -4- k) — 2] -+- logt. í g y , egy forint 
tőkéből t , 6. kamattal = k , 100 év múlva lesz 
log s = 100. (log 106 — 2) -+- log. 1. Mivel 
pedig log. 106 —• 2 == 0 ,0253059 ennek lOOzalí 
sokszorozata = 2,530 5 9 0 0 ez lesz = log s. És 
igy ennek száma = 3 3 9 , 3 a' kivánt s , vagy az a' 
summa, melly egy forint tőkéből száz év alatt sza-
porodik , a' törvényes 6, századbér szerint. 
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2. Kerestetik a' kiadandó t , tőke, ha 25 = e , évek 
múlva egy millió = s , forintot akarunk a' rendsze-
renti 6. századbérből gyűjteni. 

Lesz log. t =3 log . ÍOOOOOO — 2 5 . 0 ,025 3059 
= 6 — 0 ,6326475 = 5 ,3673525 , melly log. nak 
száma = 2 3 2 9 9 8 , 1 2 7 . melly tőkéből 25 év múlva 
egy millió gyűl. 

3. Az évek száma következik. Háriy évmúlva kétsze-
reztetnek a' tőkék hatkamattal? 

Lesz az e, = fc^ L ő l _ Í ^ t J ^ 
0,0253059 0,0253059 

21 
Iog T log 2 0,3010300 

0,0253059 0,0253059 0,0253059 
11,895. azaz: 11 évek és 326 napok, vagy szinte 12 
évek múlva. 

Ha a' kamat he lye t t , akármi 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 

7 , 8 stb. századbért teszünk: lesz a' lölék meg-
leettöztetése : 

IOO 
tó Ii 

kamat . 

ke t t őz t e tő . . k a m a t evek. 1 
k e t t ő z t e t ő 

evek . 
k a m a t k e t t ő z t e t ő 

é v e k . 
kamat 

k e t t ő z t e t ő 
é v e k . 

1 69,662 5 14,206 10 7,2725 14 5,2888 
2 35,002 7 10,244 11 6,6419 15 4,9595 
3 23,45 8 9,91 12 6,1162 20 3,8018 

* 4 17,6 9 8,0454 13 5,6714 25 3,1063 

És igy tőkéinkből 2 századbért folyvásti kama-
tolásra adván: 35 évek múlva kétannyi capitalisunk 
lesz. Es ha munkánk által 100tói húszat keresünk: 
3%0 évek múlva vagyonunk megkettőztetik. 

4. Ha a' kamat = 5 k , vagy iparaink évenkénti tiszta 
nyeresége kerestetik; ez a' k , sok varázs formákat 
ölthet. Mert nem csak azon századbéri intereseinket 
mutatják , mellyek munkáink nélkül tőkéinkből tör-

1 * 



I Ipar' és népszaporodás' 

vényesen bejőnek, hanem mindenféle iparaink hasz-
nai t , 's nevekedéseiket is; nem csak évenkénti sza-
kokon kerülhetnek elő, hanem kevesebh időben is 
gyümölcsözhetnek, és igy az e , jelünket nevelvén, 
rendkívül fölemelik jövedelmeinket. 

Kérdés t ehá t : miként kamatoljon száz forint 
tőkénk holdnaponként, hogy 10 évek, vagy 120 
holdnapok után tőkénk 100 ezerre nevekedjék? — 
A' főegyenlités szerint lesz log (100 —{- k) = 
log 100000 — log 100 + 2.150 _ _ 5 — 2 + 240 _ _ 243 _ _ _ _ ___ 

= = 2,025. Ezen log. nak száma 105,925 és igy 100 
-+- k = 1 0 5 , 9 2 5 5 a' mikor tehát k = 5 ,925. 

Hát a' mindennapi szorgalom mi nagy nevekedést 
igér ? „melly erős az egyesült m u n k a , ha egynap 
sem linea né lkü l ! " (Hitel 32dik lap.) Ha Franklin 
kérése szerint csak 4 órai munkát tennénk is napon-
ként , ezen szaporítási elveken; lenne jövedelem, lenne 
bőség, 's mint az amerikai bölcs mondja, nem lenne 
szegény senki. 

Ekként szaporodván tőkéink 's vagyonaink az idő-
vel : ha még más felvett módok 's közök által is sza-
porodhatnak , az összetett felsőbb viszonyok hihetetle-
nül szaporítják azokat. Illyen mellékes szaporító esz-
közöknek vehetjük fel a' történeti változásokat. Az 
illy időszerinti változásokat, teszik össze sok alapítások-
ban , 's szerkezményekben a' tőkék szaporodásukkal, a' 
különféle Özvegyi , életkori intézetekben, a' tűz, 
's akarmi hármentő alapítványokban. 

Igen jóltévő a' hanyatlókor gyámintézete. Az illy 
intézetben, a' kisebb korokon betett csekély tőke a' 
későbbi korig nevekedik: 

1-ször a' mi feltett egyenlítésünk által (p. o. 6. 
századbértől minden 12 évek múlva kétszerte, 24 
évre négyszerte, 36 évre 8-szorta slb.) De 2-szor a' 
halandóság rovására is nevekedik a' tőke; mer t az egy 
korú tőkesitok közül a' halandóság tőrvénye szerint 
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évenként haldogálnak. Tudjuk az életkorok tábláiból, 
hogy az egy évben szüleiteknek szinte fele hal el a' 12dik 
évig. És igy az első éveket élő gyermekekért az inté-
zetbe letett tőkék, a' halál által már 12dik év múlva 
kétszerte nevekedtek. Következésképen mind a' 6. szá-
zadbéri szaporítás által kétszerte, mind a' megholtak 
miatt kétszerte nevekedvén az élők tőkéjek: már ekkor 
4 szerte nagyobb a' még 12 éven felül megéltek di-
videnduma. Majd 48 évek után pedig a' betett 
részvény tőke 16 szórta nevekedvén egyrészről ; más 
részről a' halandóság miat t , az élők száma % részre ol-
vadván : egynek egynek tőkéje 3.16 = 48 szórta n e -
vekedett. Így lehet az életkori intézet (vitalitium) sze-
rint 100 forint tőkéből 48 évek múlva 4800 fo r in t ; 
melly a' későbbi időkben szerfelett nevekedik, lígy hogy 
a' őOdik évben (mikor már csak % részvényesek marad-
t a k , és 32 szerte szaporodott maga a' kamat), 4 . 3 2 
= 128 szórta nőtt a' betett tőke, 's száz forint 12S00, 
r a M e l y nevekedett tőke, a' késői erőtlenebb kornak 
jóltévő segédkezeket nyújthat. 

Jegyzés: Az illy korgyám inte'zetek számvete'si el-
rendelése méltó tárgya egy külön értekezesnek. E r r e meg 
kívántat ik, egy, az I8l9diki Tudományos Gyűjtemény' 
Xídik darabjában kiadott életkor tökéletes táblája; hon-
nan a' ho l tak , egyidejű éló'k, az életremény 's több osz-
lopokból, az ide tartozó számlálás nézeteket ki lehet dol-
gozni, 's a' tőkék szaporodásait, összete've, a' mi jelen 
egyenlítésünkkel bátorsággal eló'álh'tani. A' cs. kir . Sta-
tusok gyámintézete van eló'ttem: „Die mit der ersten 
österreichischen Spar-Casse vereinigte allgemeine Ver-
sorgungs-Ansta l t , für Unterthanen des österreichischen 
Kaiserstaates stb. Von einem Menschenfreunde. W i e n 
1829. Bey Franz Tendie r , Buchh. am Graben im T r a t t -
ner'sehen Gebäude." —• Ennek 7 osztálya van az évek 
szerint: í ször , 1 évestó'l lOdik évesig. 2szor , 10tői 
20 évesig. 3szor , 20tól 35 évesig. 4szor , 35tői 
50 évesig. 5ször, 50tó'l 60 évesig. 6szor, 60tól 
65ig. 7szer, 65 éveknél idősbek osztálya. — A' 60 éve-
ken alul lévőlc alapítványokba, 10 forint keves tőkét is 
vesznekbe, melly tő i : az lsö , 10 év előtti osztály, bete t t 
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10 forintjának éve után XXXIXdik évben veszen 47 forin-
t o t , 49dik év után pedig állandóan 500 forintot . 

A' 2dik, 's 20 éven alól lévők, 10 forinttól 
X X X I Vdik év után vesznek 9 for intot , 's 45dik év 
Ti tán állandóán 500 for. évenként:. A* 2 0 — 3 5 éve-
sek XXXVdik évben 73 for . 32 for. vévén előszször 5 
majd XXXIXdik év után folyvást 500 forintot. — 
A' 35 — 50 év közt beállottak, 10 forint tőkéjektől 
XXXdik évben kezdenek húzni 13 fo r in to t ; de már 
XXXdik évek után 500 forintot vesznek évenként, 
halálokig stb. 

A' századbér szerint való szaporodás kifejezésé-
nél , alkalmatosabb néha a' részszeres nevekedés fo r -
m á j a ; az az, mikor a' szaporodás 1 0 0 t ó i , 10Ónak bi-

• i , 
zonyo3 mint—része tétetik ki. Ekkor a' k kamatunk 

x 
100 , . . /100 + k V 

helyébe —- et kell tenni, a* mikor s = ( ] t 
J x V / 

formánkból , lesz : s = 
1 0 0 V A n n 1 0 0 Y 100 + Y /100 + 

: ) , _ 0 - t ) « -v 100« 7 x 100 
igen egyszerű forma, mellyben az x , e , t , s , válto-
zók' egyike a' többi által meghatároztathatik. 

Ezen egyszerű kitételt s = -4- t , minden 

lehető jövedelem (természeti vagy kereskedési) szapo-
rodására lehet használni. 

De legkitűnőbb alkalmaztatása lehet ennek, a' 
népszaporodás tudományában. Ha két külön évi nép-
szám adatik, a' régibb = t , és későbbi újabb amaz 

1 , 
után már e, évekkel = s : ki lehet találni az — reszt, 

x 
vagy azon évek alatti népszaporodás' évenkénti öszte-
vőjét (coefficiensét), sokszorozóját). Azért kedvesek a' 
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mathesisi tudákok, hogy azok örök bizonyosságon áll-
ván, más tudományainknak is segéd kezeket nyú j tha t -
nak. így , ha a' nép évenkénti szaporodása' sokszoro-
zóját kikeresnők; azon változások, mellyekkel ezek-
től a' népszám évenként különböznék, a* nép külső tö r -
téneteinek változására is mutatnak, kimutatván a' tö r -
téneteknek a' népszaporodásba, é3 így a* kényelmes ál-
lapotba befolyásait. 

Honi statistikánk főszerzője n. b. e. t . Schwart-
ner , az 1785dik í , 1786diki , 1787diki és 1805diki 
népszámokat kitette. Ha az 1 7 8 5 d i k i = s 7 '008574 és 
az 1805diki = 7 ' 6 9 1 4 1 4 , népszámokat, alap egyen-
lítésünk alá vetjük. 

Lesz: log s = : e log ^ l - f - —^ log t — bői 

log 7*691415 = 20. log ^ l - f - - ^ - f - log 7 ' 0 0 8 5 7 4 

: 6 , 8 8 6 0 1 1 6 = 20. l o g ^ l - f - A ^ -+- 6 , 8 4 5 0 3 0 1 

és így log ^ l - f . 
6,8860116 — 6,8456301 __ _ 

0,0403815 ' ' 1 
— = 0 , 0 0 2 0 1 9 0 7 . ennek száma l - f - - = 
20 x 

1 
1 ,00466 . És igy a' kivánt 20 évek alatti — = 

0 ,00466. Az az ; honunk 1785diki törzsökszámtól 20 
éveken, évenként, minden 100 ezertől 466ta l szapo-
rodott. 

Ha a ' k é t egymás után való 1 7 8 5 - és l7S6diki 
számokat vészük a lapúi : lesz a' szaporodás szám 0 ,00512 . 
Es igy a' számvető elébe önként tűnik az , hogy az 
1786diki békés év' csendes házisága 100 ezerből, 46tal 
több segédet adott a' nép szaporodásra, mint az 1 8 0 5 -
diki háborús év. 

Ha az l78Ődiki, és 1787diki népszámokat ekként 
hasonlítjuk, még nagyobb népsokszorozót találunk, 
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melly azon békés időben a* dolgos és szapora sváb csa-
ládok' már akkori nálunk megtelepedése' következete. 

A' népszaporodásnak illyes felvetései, sok stati-
stikai változásoknak világos mértékei lévén: ohajtanók, 
hogy ezek az újabb, 's mindig tudományosabb küny vek-
ből ki ne maradnának. 

Ha az ideálok is nagy éldeletűek a' tudományokban, 
viszsza nézhetünk a' mi egyenlítésünk által akármellyik 
ev' népszaporodás számaiból, a' hajdaniakra, 's meg 
mondhatjuk a' közelebbi népszámnak hajdani törzsökszá-
mát. így tudhatjuk, hogy 1785dikelőt t egy századdal, 
az 1786diki szaporodás száma szerint, a' népszámnak 
1685be 4 .205522nek kellett lenni, melly az 1785diki 
népszámnak egy század előtti törzsöke vala. 

így nézhetünk ki a' jövendőre is, 's tudhatjuk, 
mikor lesznek 20 millió honosaink? egyenlítésünk 
lő9Oki évre adván ennyi számot. 

Valamint t u d j u k , hogy puszták, és semmi a' 
népesedés szám legkisebbje egy adatott földön: úgy 
felette terhes munka a' lehető legnagyobb népesség 
meghatározásához, az impopulatio maximumához k ö -
zelíteni. Mondják, hogy egy bizonyos föld, csak b i -
zonyos számú népet táplálhat. De csak a' földből 
élhetünk-e? nem élnek e milliók a' tengerből és ten-
geren ? n e m - e a' ezet , hering stb. halászatból? 
nem tudjuk e hogy „az európaiak a' tenger között 
mint valami asztalon telepedtek meg, 's úgy hordják 
élelmüket magok között körös körül ?í4 

Ha iparaink, 's ezeknek míveltetése, népszaporo-
dásainkkal együtt nőnek, nem félhetünk a' szükségtől. 
Hátha még sebesebben haladnának szorgalmaink mint 
a' népszámok ? Elménknek hatósága , 's két kezeink se-
bessége , mi határt ismerhetnek ? Láttuk, hogy szorgal-
maink holdnaponként ÍOOtól 5 részt keresvén (a' mi 
még nem képtelen); tiz évek múlva 100 ezeres capi-
talistak lehetünk. De a' népszaporodásnak 10 évek alatt 
ezer annyira menni lehetetlen. Határtalan miveltetésünk 

k 
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szaporodhatása meggyőzhetvén tehát a' népszaporodást: 
elnézhetlen időkig lehet a' földön békével sokasodni. 

, 1 , 
A' nep — resz együtt sokszorozójának, az a' nagy 

x 
haszna is van, hogy általa megmenekedhetünk a' sok 
nehézségű népszámitástól; 's a' népszámot az évenkénti 
születtek = z , és holtak = m számából, a' maga ne-
mében egyetlenegy mathesisi módon kikereshetjük. Ezen 
ú j népszámitás alapjai ezek: 

2 3 4 

A' nép évenkénti számai N , N , N , N , sbt. (1) 
Iső 2d. 3d. 4 d . . . . évben 

olly sorzatokban mennek, mellyek folyó aránysorok (geo-
metriai progressiok); mellyekben lsö szám s = N , és 

1 
az arány szára = 1 H mint láttuk. Tehát a' sorzat 

folyása == N , N 

( l + i ) , n ( h - Í ) 3 , N ( i + Í ) 5 Bb, ( 2 ) 

Mivel pedig t ud juk , hogy minden év után a' 
nép , a' születtek számaiból kivett holtak számaival 
szaporodik, az az : Z — m m e l : ugyan azon népszám 

2 n / / 3 
sorzat lesz : N , N -+- z — m , N -4- z = m , N - i -
t/t ttt 

z — m . . . . stb. (3) 

Ezen sorzatoknak (1 ) , ( 2 ) , (3) megfelelő tagjai 
2 / 1 \ 

egyenlők 's ugyan azok, és igy: N = N í 1 H 1 = 
7. — m 7. — m 

N - f - z — m ; a' honnan N = • 
1 1 

1 - f - ——1 -
X X 

1 7, 
vagy ha a* sokszorozó — == y , teszük: N = 

x y 
3 2 

Épen a' szerint lesz N — N (1 + y)2 = N + 
11 n n 

m = N - 4 - z — m -+- z — r n é s innen N s = 
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H tt I/ /I 

z — m - f z — m z —- m + z— m z — m 
—— — £=3 ; ez tehát = 

( l + y ) a - l . 2 y + y a y 
/ / >> 

Ebből pedig — - = z — ra ; a' raclly-
2 + y 

» >> 

, z — m 
hol y — 1. 

z —m 
z—— m 

Az y , ezen értéket tévén az N = ha, 
z— m 

lesz végre: 
z — m (z — m)a 

IN = — s = —————- az az: akármely évi 
// n n n 

z — m . z—m—z + in — 1 
z—m 

népszám annyi, mint ugyan azon évi születtek és 
holtak különbsége második emelete, elosztva cC kö-
vetkező évi születtek és holtak különbségéből kivett 
elsőbb évi ugyan azok1 különbségével. A' Nép-
szára" olly értéke, mellyben csak a' születtek' és holtak' 
könnyen adható számai jőnek he , és egyedül mathe-
sisi feltételeken ál lván, minden történetit kirekeszt. 
Ezér t , az erre felvett számoknak teljes természeti, 
rendszerint való, 's minden különösh történetektől za-
vartalan évekből kell vétetni. Mi módon kell ezen ren-
des születtek és holtak számait ki keresni? a' polgári 
számtudománynak mindig nevezetes kérdése fog lenni, 
's méltó tárgya különös értekezéseknek. 

I t t , még a' feltett s = 3 +—^ t , egyenlíté-

sünknek azon alkalmazását kell említeni, mi szerint 
1 , / I V 
— hiányos, tagadós, a'mikor tehát s = I I + ~ ) 

melly a ' népség' fogyó állapotjába, n és igy uralkodó 
dögvész idején történik. Ez a' számfejtés is nevezetes 
hasznú, mert a' dögvész dühe mértékét mutathatja. 
Kevesebbedhetik a' holtak száma, 's úgy tetszhetik eb-

az 
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bői, hogy a'dögvész dühe szűnt; holott valóban még is 
nevekedésben lehe t ; 's a' kevesebb holtszám, csak a' 
már megkevesedett népszámtól van; mellyet ezen szám-
vetésekből tudhatni meg. 

Ekként szaporít a' törzsökszám, ha az folyvást 
munkás kezek és álhatatos akarat alatt van. De épen 
olly csoda nevekedése lehet , a' bizonyos évszakonként 
állandó kamatolásba letett = 1 haszonhajtó mennyiség-
nek is (pénznek, jószágnak); 's itt az a' könnyebbség, 
hogy inkább lehet az illy kisebb summákat letevegetni 
apránként, mint egyszerre nagyobb tőkéket; és igy az 
illy jövedelem szaporítás gyakoribb lehet. — I t t ez 
a' fő 

Feladás : 

Időszakonként, p. o. évenként = 1 letett pénz 
tétetik lOOtól k kamatra , megkell tudni , mi sum-
mára = s szaporodik ezen letevegetés e, évek múlva, 
ha a' kamatokat folyvást a' letettek szaporítására 
fordítjuk. 

Megfejtés r 
' , , . 1001 

Evenkentl — et letennj, annyimint ——• tőke-

w 1 0 0 1 
nek kamatját letenni. (Mert 1, kamat tökeje ——, 

k 

ezen arány szerint: k : 100 = 1: ^ Ha tehát 

/100 + kV , t , 
s lsö egyenlítésben s = f ^—J . t, a' t tőke helyett 

j teszünk, és ezen igy változtatott summából 

1001 , 100 1 „u —— kiveszünk (mert a —— toké maga nincs 

letéve, csak annak 1 kamatjai): a' maradék lesz a' kívánt 
, . / í oo + k y íooi íoo i 

summa. Es ígv s = I I . — ő- \ ÍOO / k k 

az 

1001 
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' r100 + k V \ 1001 
yagy rövidebben s = 

100 

Olly egyenlítés, mellyben s , 1, e, és k , négy hatá-
rozatlanok vannak, mellyek közül az s, 1, e , 3, 
kérdésekbe meghatároztathatik. Mert a' k kamat fel-
sőbb emeletű különböző hatóságokban lévén: az ed-
dig tudva lévő tudákos elfejtések által meg nem ha-
tároztathatik. » 

A* k-nak tehát mindig adatni kell. 

Következetek : 

1. Mennyit hagyjunk meg évnegyedenkénti fizetésünkből, 
hogy 30 évek, az az 1 2 0 : negyedévek m ú l v a , a' 
rendes 6 századbér szerint 10000re szaporodjék? 

Megfejtés: 
sk 

Az 1 a' t i tkos, melly 1 = 
100 + k y 

* 100 
100 

Mivel tehát az évnegyedenkénti k === 1% vagy 1,5 
fo r in t ; e = 1 2 0 , és s = 1 0 0 0 0 : lesz 1 = 

10000. 1,5 150 
—. Ezen for-

\ 1 2 0 \ 
j — 1 ) 100 ^ 100 ) f A C\A £ \ X /101,5X120 

'101,5 \120 x ' 

1ÖÖ 

/101,5 \120 
mában legelőször az ("^QQ -) kitételt kell Logarith-

mokkal felvetni , a' többi könnyebb lesz. Es így log. (101 5 Xi2o 

- j ^ j = 120 (log. 101,5 — log. 100) = 
1 2 0 . 0 , 0 0 6 4 6 6 0 = 0 , 7 7 5 9 2 0 0 , mellynek száma 

150 
= 5 ,9692 . Lesz tehát 1 = j ^ — 4

 = 

150 186 " 
= 30 ,186 , az az : 30 és — - forintot év-

4,9692 ' 7 1000 
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negyedenként benhagyván, ezekből 30 évek után 
10 ezer forint szaporodik. 

2. Évnegyedenként 10 forintot = 1, hagyván ben azon 
feltételek szerint: kerdé3 mikor fognak azok 1000 
forintra = s nevekedni? A' titkos az e lévén 

sic + 1001 1000. + 1,5 + 1000 /101,5 y _ 
V íoo ) — 100 I 1000 
2,5. És igy logarithmákban : e. log. 101,5 —• 2 = 
log. 2,5. = e. 0 ,0064660 = 0 ,3979100 a' hon-

0 3979400 5 
n a n e = mJirn = 6 1 ' i ó í v n c s y c d e k ' é s í g y 

375 
1 5 é T e k é s iööö-

Ha évenként egy forint tétetik le 6 kamatolás-
8 

ra : 188 és —- évek múlva egy millió forintra ne-
100 

vekedik. 

Mi jóltévő következete van tehát az emberi 
akarat állandósagának ? Mert bár ezek hoszszú év-
sorok 's túl hatnak az emberi élet évszámain: de 
tudjuk, hogy az egyes halandó emberek, halhatatlan 
társaságokat alkothatnak, és igy az egyes csekély 
letételek által a' társaság tőkéi felette nevekedvén; 
a' köz hitelnek tántorithatlannak kellene lenni. 

3. A' Letett pénzek kamatjaihoz is férkezhetiink úgy, 
ha a' többi adatokból azt keressük, hogy: e évek 
múlva k kamatot adó letettekből évenkénti kamat-
jainak a-nakkell lenni: kérdés mennyi kamatra vagy 
mennyit hozó iparra fordítsuk letevegetett pén-
zeinket ? 

Ezen kérdés megfejtésében, először is ezen egy a-
rányt kell feltenni: ha 100 í k = akkor 

/ / 1 0 0 + kV \ 1001 
( r i ö ő ~ 7 ~ v ~ k - t o l : a > k a r a a t jd* 
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' '100 + k 
Ezen proportióból tehát a = 

100 1. k / / 100 + le 

100 H 
k íoo IV loo H 1, egy olly forma, 

mellyhen a' k , csak egyszerű hatalomban van. 

Innen tehát lesz f í ^ - d l — ^ = l - l . 
v íoo y 1 

p. o. Hogy évnegyedi 10 for. letett pénzünk, 20 
évek, azaz: 80 évnegyedek múlva, évnegyedenként 
1000 forintot hozzon be, kérdés: mennyi kamatot 
hozó kereskedésbe adjuk? 

/100+lc \8° /1000 \ 
Lesz log- ( i s r ) ~ lo§- \ w + 1 ) 

= log. 101. 
vagy: 80. log. (100 + k ) - 2.80 = log. 101. 
v • i f i n n * \ log. 101 4-2.80 E® ^ y l o S - (100 - f - k) = — azaz: log. 

2 0043214 
(100 - f - k) = 8 Q -4- 2 = 0 , 0 2 5 0 5 4 0 - f -

2 = 2 ,0250540. Ez tehát = log. (100 k) és 
igy ennek száma 100 - f - k = 105,93 következés-

9 3 
kepen le = 5,93 az az : ha évnegyedenként 5 

kamatoló jószágra fordítunk évnegyenként 10 forin-
t o t : 20 évok múlva letett pénzeink után évenként 
4000 forintokat vonhatunk. (100 -f kV 

— ) = 1 - 4 - 1 — 2 . 
Ugyan azon egyenlőség a tőkék megkettőztetésével. 
Es igy a' letett summák megketőztetésére is alkal-
maztathatok a* 3dik 1. táblája. 

1. A' t tőkéből e évek után nevekedett summát = s, 
ugyan azon e évek alatt letevegetett évenkénti 1 
— el > kí kell fizetni. 
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Világos, hogy i t t a' két s = s azaz ; a ' t őkék -
ből és a* letettekből nevekedett summák egyenlők 
és igy: 

/ 1 0 0 + k V 1001 / / 1 0 0 + k V \ 

( B í l Y t k 
V íoo ) 

Innen 

tehát 1 

100 '100 + k V 
100 

p. o. 3 milliót vettünk fel egy jószágra; ezt 10 
évek alatt egyenlően letett l-el kell kifizetni. Ay 

kamut a' rendes szdztóli 6-
/106yo 

( m ) • 3 0 0 0 0 0 ° - 5
 M . , , 

Lesz: 1 = Mivel pedig log. 

100 (©" - •) 
/106\w 
f _ j = 0 ,2530590 , mellynek száma = 1 ,7908 : 

Lesz: 
log 1 = 0 ,2530590 -+- log 1 8 0 0 0 0 0 0 — (2 -+-

log. 0 ,7908) 
= 0 , 2 5 3 0 5 9 0 -+- 7 ,2552725 — (2 -+-

0 ,8980667 — 1) 
= 7 ,5083315 — 1 ,8980667 vagy: 

log 1 = 5 ,6102648 ; és igy ennek száma 1 = 4 0 7 6 2 9 . 
Ennyi forintot kell évenként letenni, tiz esz-

tendőig, hogy 3 millió felvett tőke igazságosan ki-
fizettessék. 

2. 200 ezeret teszünk le évenként: kérdés, hányévek 
múlva fizettetik le a' 3 millió kölcsön? 

/100 + kV 100 1 / 1 0 6 V 
í? eielet: I | = : az az I — 1 

V 100 ) 1 0 0 1 - t k ' \ m ) 
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30000000 
2000000 = 10. é s : e (log 1 0 6 — 2) = l 0 g 

1 0 5 V 3 g y 6 = = 3 9 ) é3 J é v a l a " 2 0 0 

ezerenként, 3 millió kölcsön kifizettetik. 
Az illy adósság törlések az egyformaságon 'a 

igazságon alapulván legbizonyosabbak, 's legegy-
szerűbbek. Holdnaponkénti vagy évnegyedenként! 
fizetésekkel, az adós terhe kevesűl. 

Ez a' könnyebbség az olly jószágok kiváltásában 
áll elő, mellyek holdnaponként, sőt naponként ke-
resnek (mint a' hidak). 

3. Száztól hati kamatra veszünk fel 3 mil l ió t : húsz 
évek alatt holdnaponként kell ki fizetni. 

Megfejtés : 
1 

A' hóldnaponkénti századbér lOOtól — lévén: 
2 

/ 1 0 6 \ 2 0 / / 1 0 0 , 5 \ 2 4 0 \ 

lesz ( _ ) . 3 0 0 0 0 0 0 = 2 0 0 1 - i j 

/10 6\u és: 20. log í — J - f - 6 , 4 7 7 1 2 1 3 = 2 , 3 0 1 0 3 0 0 

/ / 1 0 0 5 \240 \ 
- f - log l - f - log l ^ - j — 1 Wagy 0 , 5 0 6 1 1 8 0 

-4- 6 , 4 7 7 1 1 2 1 3 = 2 , 3 0 1 0 3 0 0 -4- log 2 ,3102, 
log 1 , a' honnan log 1 = 6 , 9 8 3 2 3 9 3 — 

2 , 3 0 1 0 3 0 0 — 0 , 3 6 3 6 4 9 6 az az: log 1 = 4 ,318559 7 
és így ennek száma 1 = 2 0 8 0 3 , a' holdnaponként 
leteendő fo r in tok , mellyek 20 év múlva három 
millió adósságot intereseivel együtt eltörölnek. 

A' részletes pénz szaporodások 's adósság törlések 
sok nemű módjai következnek. Abban állnak ezek, hogy, 
ha t tőkéből , vagy évszakonként letett 1-ből lOOtól 
k szaporodást n y e r ü n k : ezen k-nak egy részét = s b, 
tartozásaink lefaragására fizetjük, más részét t = r , a' 
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tőke szaporítására fordí t juk; úgy hogy e, évek múlva, 
udósságaink maradéka, tőkéink nevekedésével egyenlők 
legyenek. Igy áll elő a' 3dik és 4dik feladás. A' 3dik. 

Feladás : 
t, tőke hasznaiból b, századbért mindig adóssá-

gunk lefaragására fizetjük, a' b-én felül lévő r , szá-
zadbért pedig, tőkénk szaporítására fordítjuk. K é r -
dés hány évek múlva lesz ezen tőkeszaporítás = 
/100 + r V 
í • — — 1 t annyi, mmt adussagunk maradéka? 

Megfejtés : 
Az e, évek alatt száztóli b , eltörlött vagy be 

váltott adósságaink kitételét kell megtudni. El tö-
. . , n b t 

röltetik pedig az lsö ev végevei = (ezen egy-

arány szerint: 100 tó i : b , töröltetik, és igy t, b ő i : 
b t ). Azonban a' 2dik évi tőke lévén ( t ; 

V íoo / 
, , , i bt (100 + r) 

a' 2dik év vegével eltöröltetik « = — (ugyan 
& 100a v ö j 

, 4 ( 1 0 ° + r) bt(100 + r) 
olly egyarány után, 1 0 0 : b = — : — — -
töröltetik el). Ugyan azon hasonlat szerint, a' 3dik 

bt(100 + r)2 , t , * . 
év végén töröltetik el. Es igy e, év ve-b 100a 

f , bt (100 + r)e — 1 _ 
gével —-—^ fog eltöröltetni. 

Mindössze tehát e , évek alatt eltöröltetnek 
b t bt (100+r) bt(100 + r)2 
löö 1ÖÖ> íöö* H h 

bt (100 ) ^ pe(jig egy mérleges (geometriai) 

, 1 . b t folyó aránysor (progressio), mellynek lsö tagja 

. . . 100 + p , , 
arányszáma (exponens ratioms) — ~ — ea a t a -

T U D O M Á N Y T . Ú . F . I . K . 
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gok száma = e. JÉs így ennek öszvese 

b t / / 100 + r ) 8 j 

_ b t / / 1 0 0 + r y \ 
r ^V 100- ) 

íoo u loo« 

100 + r ___ 
100 

az e , évek alatt eltörölt adósságok. 
Ha tehát adósságunk = s A: ennek e évek múl -

va még fel maradó része A 
b t / y i o o + r y \ 
r \V~m-') f 

melly ama tőke r száztoli nevekedésével egyenlő 
lévén: lesz az alap egyenlítés: 

100 + r> / 1 0 0 + r V 
) - V = ( - l ö s - ) t ; 

mellybol látni való , hogy az A , t , b , e négy men-
nyiségeket meg lehet határozni, p. o . . Ha A = 10 
millió, r = 6 , b = 2 , e = 1 0 : lesz a' t = 
'1864:318. 

Ennyi tökével, melly 6 száztoli valóságos és 2, 
száztoli folyvást eltörlendő kamatot hoz, 10-év múl-
va 10 millió adósságot ki lehet fizetni. Ugyan azon 
feltételek alatt 20 évek múlva azon 10 millió adós-
ságot eltörli 2 ' 5 3 6 2 6 8 , tőke. 

4dik Feladás. 
Az évenkénti letettek kamatjaiból, száztól b , 

folyvást az adósság lefaragására forditatik, a' többi 
kamat száztól r , a* tőke szaporításához adatik: ezen 
tőkeszaporodás, e , évek múlva az A adósság mara-
dékával egyenlő legyen. 

Megfejtés. 
Az 1, letettek r , száztoli szaporodása, mint 

4001 / / 1 0 0 + r V \ 
tudjuk = ff—JQQ*~) — 1 )> ezzel kell az A 

adósság maradékának egyezni. 
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Mivel pedig évenként 100tói b, adósság töröl-

tetik e l : lső év végével —— adósság semmisíte-

100 
tik meg. Mert az első év végi tőke ^ — 

1001 r.1001 , , = ———• = 1; mar pedig 1 OOtol: b = 1 r r.100 
tő i : ^ töröltetik el. Minthogy pedig a* 2dik év 

(( 1 0 0 + r )* A 1001 . b 
v é £ i t ö k e I l - I ö o ^ ' - l ) c z t i s íöö z a l 

sokszorozván, a' 2dik évi eltörölt adósság lesz 

í / m + ry \ \ h . , 
I I—^QQ» — I — — Innen közönségesén az 

( e — 1) dik év végén megsemmisitetik azon ( e — 1) 

dik évre « l ) " . És i így az 

eltörölt adósságok sorzat ja : 

lb / / 100 + r V 

í ö ö ^ y V 100 

b\ I /100 + r 

r 

) ' - • ) ? - ( O t t ) ' - 1 ) 

Ez a' sor-

zat pedig előáll, ha ezen mérleges aránysorból: 
• 100 + r \ bl •ÍOO + r y bl 

V íoo ) 7 V íoo ) 7 H h  

C l o r ) ' 1 7 ' k i v e 3 Z Ü k : ( e ~~ ^ 7 e t ' Az az, lesz az eltörlött adósságok öszvesége s=s 
2 * 

\ 
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bl /100 + r \ / / 1 0 0 + r V ~ 1 

7 v íoo ) ( v íoo ) 
_ _ _ _ _ — 

100 

_ = - ( e - 1 ) 

bl / / 1 0 0 + r V A lOObl , 
7 T a g y = ( ( l ö r ) - l j — - ( e - 1) 
blr 
— . Ezt kivévén az A adósaágból, annyinak kell ma-

radni , mint az 1 letettekből való r , száztóli neveke-
- . / / 1 0 0 + r \ e A 1001b 

dia. E, i g y A - [ t ^ r ) - 1 J — + 

^ b l r / / 1 0 0 + r y , 1001 
<• - 1 ) = \ { - m - ) ~ 1 ) — a z a l a P 

egyenlítés. 

Ezen egyenlítésben lévő mennyiségek közül a' 
rendszerint való Algebra C3ak az A , 1, és b — ét 
fejtheti meg előlegesen; a' többinek adatni kell. 

így lesz, ha az r = 5 , b •«.•» 1 , e = 10 ; 
és az A = 10 millió: 1 = 763745. évenkénti le-
t e t t , mellyből 10 éveken a' 10 millió adósság a' 
feltételek szerint megsemmisitetik. 

Ha ugyan azon elnevezések között az évek 
száma e = 2 0 ; lesz 1 = 28027 7. 

e: 
De a' mint igen széles mezeje lehet az emberi 

szorgalomnak: úgy számtalanul lehet azoknak kifeje-
zésére összekötni (combinálni) a' feltett négy pro-
blémákat, 's másmás Összetett esetekre alkalmaz-
tatni adóssági papirosaink beváltásaira mind ismétet-
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len, mind ismételve (eombinare sine repetitione aut 
cum repetitione]. 

Jelentsék az 1 , 2 , 3 , 4 , számok ugyan annyadik 
számú feladásunkat: lesz ezeknek ismétetlen, befoglaló 
összekö'ése (combinatio sine repetitione involutorie), 

1 hol a' lcülön elvontak oszlopa az egyesitést, 
2 kettösítést, >8 hármas, és négyesitést választ-
3 ják e l , 's a' 4. feladások összetételeinek min-
- den lehető eseteit mutatják, tizenöt eseteken. 

^ p. o. A' kettösités 2 , 3. fogatja azt muta t -
3 4 j a , hogy adósságunk eltörlésére a ' 2dik és 

3dik feladásaink egyesülnek, az az : a' 2dik 
szerint évenként 1-et teszünk le , és a' 3dik 

szerint t tőkét is teszünk le, mellynek kamatja' b részét 
évenkenti beváltásra; r részét pedig a' tőke szaporí-
tásra fordítjuk. Az e' szerint fenmaradt adósságnak 
egyenlőnek kell lenni, tökeink és letetteink szaporo-
dásaival. 

E' szerint akarmellyik 2 tő s , 3mas, 4 es fogatait 
feltenni 's megfejteni nem nehéz p. o. 

1. Az 1 , 3 , fogat szerint: t tőke az Iső szerint, és 
T a 3dik szerint adatik ki, lesz tehát: a' 3dik sze-

bT ( / 1 0 0 + r \ e 

rinti eltörlés == — U — 1 és 

, , , , / 100 + k \ e 

mind a* kettőből való szaporodas = I 11 
V 100 / 

'100 + (1UU + r \ " _ , . _ „ . 
. 1 . T . es igy kell lenni: 100 / ő ,y 

r100 + r1 

100 

T. 

'100 + r> 
A - — ( I TÄrt ") — 1 / = I TAA ) t - f -

c \ 100 
Különösen: 100 millió adósság harmadát 

33*333333 adósságot kell eltörölni 20 évek alaft, 
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úgy hogy 5 millió = T. tőkének 6. száztóliát a* 
T . szaporítására , 2 száztoliát pedig évenkénti adós-
ság enyésztgetésére fordí t juk: Kérdés mennyi tőkét 
t , adjunk ki 6 száztóli kamatra , hogy ezeket elér-
hessük ? 

Felelet: A' már ismeretes számvetési úton 
lesz azon t = 4 ' 2 7 7 6 7 6 . forint, melly által a' 100 
millió adósság harmada 20 évek alatt elenyészik. 

2. Ekként lehet összerakni az 1 , 4. fogatot Í3 

'100 + r V \ 100bl eh Í r 

hon-
100 

nan t , 1, b , k előlegesen meghatároztathatik a* 
többi adatokból. 

Igy 100 millió harmada 12 évek alatt el-
enyészik, ha leteszünk évenként óOOOOOret 6 száz-
tóli nevekedésre, és 2 száztóli évenkénti adósság enyész-
tésre egy részről; más részről 6. száztóli kamatra 
kiadunk t = 1V97Q429. forintokat. 

3. Igy rakhatjuk öszve a' többi kettősített fogatokat is. 
A' hármasított fogatok l s ő j e ; 1 , 2 , 3. fogai. 

Ez által az lső egyenletünk szerint t tőke adatik ki, 
a' 2dik szerint 1, tétetik le évenkint, és a' 3dik 
szerint T tőke adatik ki, és igy az egyenlet: 

bT / /100 + r V \ /100 + k V 

/ 1 0 0 + r \ ° m / / 1 0 0 + k V 1001 
( - l m - ) T + ( ( - K k t ) - 1 j - T -

Ki" 
A* többi ismételetlen fogatokat , valamint az is-

mételve valö igen sok, sőt végnélküli fogatokat is, 
egyenlítésekbe fel tenni, a? meghatározandókat ki ke-
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rcsni, mind ezen példák után, nem nagy nehézség fog-
na lenni. 

Igy lehet a' betű és számvetés segéd idomaival ki-
nézni a' hitel feltartására, a' vagyonosodásra, az adós-
ságtóli menekvésre; 's tudományainkat, körülállá-
sainkhoz fűzve , számtalan lehető eseteket tudákosan 
Összeszedvén; jóllétünket megállapítani 'a mindenkor 
bátrasítani. 

NYÍRY ISTVÁN, 
m. t. társasági w. tag. 



II. 

Ross kapitány éjszaksarki fölfedezései. 

IVehéz közelíthetésű vidékek 's éghajlatok eleitől fogva 
leginkább vonák magokra a' leghíresebb utazók' figyel-
mét . Afrikát és a' Nigert Mungo - Park, Den/iam, 
Laing, Clapperton, Lander testvérek 's többek, Au-
straliát 's a' déltenger'szigetcsoportjait Tasmann, Dam-
pierre, La Peyrouse , Vancouver, Entrecasteaux 's 
m. buvárlák. Az éjszaksark, vagyis inkább a' körötte 
lévő jégtartomány hasonlókép' nem kis számú hires és 
fáradhatlan tengenrészeket vont tájékira. Már a' kilencze-
dik században kezdették ezen zordon éghajlatot vizsgál-
gatni. Island felfödoztetett, 's e' nagy szigetből 9 7 0 -
hen expeditio indult-ki Grönland felé. A' l5dik és 16-
dik században, midőn Colornb Kristóf fontos fölfede-
zései tág mezőt nyitottak a' tengeri vállalatoknak, az 
éjszaksark felé is vitorláztak több merész férfiak, ré-
szint , hogy az ú j száraznak legvégső éjszaki részét fö -
dözzék fe l , részint hogy e' tá jat t Amerikába közelebb 
utat találhassanak. E' vizsgálatokra a' két Cabot nyitott 
u t a t , kiknek nyomán Cartier Jakab és Aubert a' szent 
Lőrincz' öblét födözték f e l G o m e z későbben Labradort, 
Davis pedig a' róla nevezett tengerszorost. Fuca János 
és JBarentz Vilmos más pontokat határoztak meg, 's 
némel ly , noha még ingadozó, adatokat is terjesztének 
elő e' zordon vidékekről. 

A' 17dik században 22 ú j expeditio tör tént , de 
mellyek Hudson Henrikét és Bajjin Vilmosét kivé-
ve , csaknem mind különös siker nélkül maradtak. 
A' 18dik század nem akart előditől hátramaradni, 's 
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16 rendbeli hajózót kölde a' jégtengerre, hol azok sze-
rencsésebbek is voltak , mint elődeik. Behring, lord 
Mulgrave és Cook egymá3 után közlék Európával föl -
fedezéseiket, valamint az ezek által gerjesztett még 
nagyobb reméuyeket. 

Az 1790töl 1815ig csaknem szakadatlanul tar tot t 
háborúk más körülményekre fordíták a' közfigyelmet, 
és ama' merész vállalatokat megszíinteték. Ezen időszak 
a la t t , ugy látszott, az éjszaki jégtenger egészen el-
tűnt szem elöl. Csak 1815ben a' köz békekötés után 
vonta új ra magára az éjszaksark a' tengerészek figyel-
mét. Először az Oroszok indúltak-ki ú j fölfedezésekre, 
's noha a' Behring-ut felé tett expedidójának sikere 
nem igen l e t t , Kotzebue merész vállalati még is meg-
jegyzést érdemelnek. 

Ross 1818ban vetettemeg bizonyos tekintetben 
jövendő fölfedezései' alapját, midőn a' Baffinöblöt meg-
vizsgálta. Egy évvel későbben fölfedezte Parry a' Mel-
vilszigeteket, Éjszak-Georgiat és a' Prinzregent-csator-
nát. O telelt-ki első ezen éjsáakfölötti vidékeken. 

Egy szárazföldi utazásában Franklin Ejszakameri-
kának Hearnefolyam és Turnagainfok közötti mart jai t 
vettefel 1820ban és 182Iben. E' nehéz munkát ő 
1822ben és 1823ban még tetemesbíté 's tökéletesíté, 
mig az alatt Parry azon földet buvárkodta-ki, mellynek 
Melvilfélsziget nevet adott. 1822 töl 18 25ig végzé Parry, 
JRoss' kíséretében éjszaksarki harmadik ú t j á t , 's az é j -
szaki szélesség* 72dik fokáig hatolt-el. Ezen expeditio-
ban elveszté Fúria nevű hajóját , melly' készületeinek 
négy év múlva olly sok hasznát vette Ross kapitány. 

Mind ezen utazások' eredminye az volt, hogy Grön-
land és Asia között , valamint Amerika és az éjszak-
sark között nagy szárazrészek fedeztettek, és vétettek-
föl. De azon tulajdonképeni czél, melly e' vállalatok-
nál ki tűzetett, t . i. egy ú j kapcsolati útnak Europa 
és Nyugot-Asia közt az éjszaki jégtengeren keresztül 
felfedezése , nem éretett-cl. 
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Rosa I829dik tö l 1833dikig folytatot t utján szint-
olly kevéssé ju tot t -e l az éjszaksarkig 's szintolly kevéssé 
ta lá l t éjszaknyugoti á t j á rás t , mint elődei': azonban 
több nyomos fölfedezéseket t e t t , mellyeket itt röviden 
érintendünk. 

Megtalálta a' Vilmos-királyföldét, melly a' hosz-
szuság' 9 1 - és 9 9 - , 's a' szélesség' 6 8 - és 79dik fokai 
közt fekszik. A' Boothia Felix földszoros és félsziget, 
mel ly a' széless. 62% a l a t t , és a' hossz. 9 2 és 91 fokai 
közt ta lá l ta tó , sok tekintetben fölötte érdekes. Ezenkí-
v ü l pontosan fölvétette a? martokat Adelheid öböltől 
fogva a' Felixfokig szintolly pontosan meghatározta 
Izabella- és Alexanderzátonyok' fekvését; a' magnesi 
sark' igaz fekvését ki tapogat ta ; továbbá a' tudományt 
igen érdeke3 hévmérői észrevételekkel gazdagította, 's 
ezen észrevételek következésében, az éjszaki fényekről 
ú j theoriat állíta. 

Az éjszaknyugotti át járásra nézve, végre , azt á l -
lap í to t ta -meg, hogy az sem a' Prinzregent-úton, sem 
a' déli oldalon, a' szélesség' 47dik foka a la t t , nem 
lehető. 

Ezek azon jeles felvilágosítások, mellyeket neki a' 
földirási és természeti tudományok köszönhetnek. Ezen-
kívül a' philosophus ezen utazásnak egyes körülményei-
ben , azon szoros rend- 's fenyítékben, melly ben Ross, 
négyévi szerfelett nehéz utazása a l a t t , minden kigon-
dolható szükségek között i s , alattvalóit megtartotta, 
több hasznos megjegyzendőket talál. Az illy esetek mél-
tók , hogy rólok elmélkedjünk: mert azok nyilványos 
tanúi azon lélek- és eharactererőnek 's azon rendíthet-
len állhatatosságnak, mellyet isten az embernek adott, 
hogy ezt a' legterhesebb körülményeken is áltvezessék. 

Hogy olvasóinkkal bővebben megismertessük mind-
azon nehézségeket 's veszélyeket, mellyek e' jeles ten-
gerésznek merész vállalatát leginkább bélyegezik, néháuy 
közelebbi körülményekbe ereszkedünk, és azokat, az ő 
maga által küzzé-tett tudósításokból mer í t jük . 
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„Utolsó expeditionk alatt (Parryval) , úgymond 
Ross, azon bizonyosságra ju to t tam, bogy az éjszaki 
jégtengeri utazásnak gőzhajón sokkal könnyebbnek kell 
lenni, mint más hajón. Azon erő, melly a' gőzöst moz-
gatja, áthajtja azt a' jégdarabokon, mellyek közt a' 
vitorla-hajó nem képes magának utat nyitni. Idejárul 
még azis, hogy az, csak néhány lábnyi vizet járva, 
uszó nagy jégtömegeket inkább kikerülhet, 's könnyen 
biztos helyre juthat. '4 Ez volt a' főszabály, mellyre 
Ross a' tökéletes czélrajutás iránt szátnolatait és reményét 
építette. E' végre egy tervet terjesztett a' brit admira-
lítas' elejébe, de a' melly nem fogadtatott-el, mint-
hogy a' kormány, olly vállalatokról, mellyeknek ed-
digelé semmi kivánt sikerük nem vol t , többé hallani 
sem akart. Ross tehát gazdag magányosokhoz kivált 
kereskedőkhez fo rdu l t , de kik 1 öl csak habozó válaszo-
kat kapot t , míg végre bizonyos Booth késznek nyi-
latkozott mindazon költségeket, mellyek a' szándéklott 
expeditiora szükségesek , magára vállalni. 

Ennek következésében Liverpoolban Victory (győ-
zedelem) gőzhajó vétetett-meg, melly elébb e' város \ 
és Man sziget közötL járt. Avult kerekei helyett Ro-
bertson' rendszere szerint i'ijak csináltattak. Braithwaite 
és Erickson ú j erőmívet készítének hozzá, de melly 
kevéssé sikerült, 's alig lehetett vele egy órányi j á ró-
földre jutni egy óra alatt. Ezen felül mindazt, mi 
a' felkészítésre 's élelemmel ellátásra szükséges vo l t , a' 
legnagyobb bőkezűséggel Booth adtameg. 

Több tiszt ajánlkozott Ross kapitány' példája után, 
minden kárpótlás nélkül uti lársul , és sok fiatal hajós 
jelenté magát késznek még arra is, hogy az uti költ-
ségnek egy részét magára vállalja, olly nagy volt az 
e' vállalat által gerjesztett érdek. Alparancsnokul, uno-
kaöcscsét, Ross Clarkot, nevezteki Ross, minthogy 
annak ügyességét kitanulni alkalma volt előbbi utazá-
sakor. Tkom, ki Izabella hajón élelmi biztosa volt, 
harmadik tisztnek vétetettfel. Az egész hajósereg állott 
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3 tisztből, 3 hajósból, 1 sebészből és matrózból. 
Olly utazás, mellynek szükségkép 3 vagy 4 évig kelle 
tartania, szembetűnő élelmi 's egyéb beszerzeményt k í -
vánt. Ámbár a' gőzös' falai 5% lábnyival emeltettekfól, 
ezélszerűnek látta mégis Ross, John hajdani czethalászó 
hajót megvásárlani, hogy a' megkívántató élelem nagyobb 
része arra rakassék. Az admiralitas, melly utóbb szégyen-
leni kezdé részvétlenségét, szinte adott egy 16 tonnás 
hajóeskát , a' Krusensternt, melly már egy utat tett a' 
jégtengerre. 

Ezen készületek 6 hónapnál tovább tartának, é3 
az expeditio csak 1829 május 24dikén reggeli 6 órakor 
hagyhatta-el a' Temze' torkolat ját , miután itt a' kapi-
tányt több nevezetes fér f iú , a' többek közt Orleans 
herczeg (jelenleg a' Francziák' királya) és annak legidősb 
fija , Chartres hg. , meglátogatta. 

Elinduláskor mindjárt észre lehetett venni, a' gőz-
erőmű rosz karban lé tét , 's minden iparkodás és előre-
segítő szél mellett is csak késő estére juthatának Mar-
gateba. Egy óra alatt nem lehete többet mint negyed 
fél (angol) mérföldet (1 óra 10 perez) holadniok. 
Junius 7dikén Galloway fokhoz jutának, hol a' gőzös' 
kerekmüve egy fűtő' karját elszakítá, 's hol e' sze-
rencsétlenség miatt lázadás támadt a' John hajón. A' 
pártütők azt kívánták, hogy nekik a' kapitány 200 
tonna halzsir árát igérjemeg, mit ez nem tehetett. 
Azon 54 ember közü l , kik e' hajón vol tak , csak há-
rom nyilatkozott a' kapitány mellett, a' többi szárazra 
kelt. Ross most a' Victoryra rakatta, mit ez még elbír-
ha to t t , 's a' másik hajót kénytelen volt minden rajta 
lévőkkel együtt sorsára bocsátani. A' támadók elfogla-
lák Johnt , de nem sokára a' Baffinöbölben mindnyájan 
elvesztek. Jun. l i k é n Rachelin szigethez értek irtóz-
tató szélvészben. Az árboezok' felső részei eltöredeztek, 
a' vitorlák megszakadoztak, 's a' gőzerőmű haszotive-
hetlenebbé lőn mint előbb volt. Minden akadályok da-
czára jul. 2kán eljutottak a' Farewellfokig, melly Gröri-
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landnak egyik legdélibb csúcsa. Előtte való nap a' kapi-
tány téli ruhá t adatott a' legénységnek, hogy az éghaj-
lat ' keménységét kiállhassák. Mindenik matróz egy kék 
öltönyt (Jacke), flanel inget , kötött gyapot nyakrava-
lót , flanel lábruhát (nadrágot) , gyapotsapkát, mil lyet 
Wales herczegségben viselnek, 's egy pár tengeri csiz-
mát kapott. Harmad napra ez után a' Davis útba 
jutot tak. A' lég' melege 48° , a' vizé 44° vala Fahren-
heit szerint. Este 8 órakor jó széllel 6 mérföldet (két 
órányit) haladtak egy óra alatt. E' kedvező szél több 
napig tar tot t , 's az u t elég gyors let t , 13dikán ugy szá-
mi ták , hogy mintegy öt órányira vannak közel a' 
Baalfolyam' torkolatjához. I t t egy jéghegyet pillantának-
m e g , mellyet Ross ugyanannak gondolt , mellyet 11 év 
előtt az Izabella hajó látott . Bárkát küldöt t o d a , 
jeget hozatott , mellyet felolvasztván ivóvízül használtak. 
A' jéghegy körül semmi nevezetest nem vettek észre, 
csupán több czethalat és fókát , mellyek nem igen 
látszattak félni. A' szél megállta után nem igen h a -
ladhattak, és csak 22dikén, annak ismét fel támadtakor 
nyomulhattak előbbre. Azonban a' gőzös' kereke most 
Í3 csak tizet fordul t egy perez a la t t ; nagyobb sebességet 
teljességgel nem lehetett neki adni. Este 5 órakor 
ellenszél t ámadt , 's ugyanezért a' kapitány kikötőt k e -
resett, hogy a 'hajóban esett károkat kiigazíthassa. O m a -
ga egy öblöcskétvett észre a' szárazföld és egy sziget 
köz t , mellyen egy fény torony vo l t , 's bizonyossá lett , 
hogy azon ponton vannak, mellyet a' hajósok ívénasz-
szony kontynaV neveztek-el. Azonban a' kapitány'öccse 
a' tornyos sziget' keleti részén egy tűrhető kikötőre t a -
lált . Lakosokat ugyan itt nem lá t t ak : de három eski-
mo-eb' jelenléte azt gyanítatá , hogy e' vidék nem egé-
szen lakatlan. A' sziget fölötte igéző képet mutatot t . 
A' csupasz sziklák mellett buja növésű , 's nagyobb ré -
szént virágzó vadfüvek boríták á' földet. A' tenyészet 
(vegetatio) épen olly virító és szép Tolt i t t , mint An-
gol- és Skotországok síkjain, 's a' szúnyogok épen olly 
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dongók, olly vérszomj uzók "s olly nagy sokasággal, mint 
nyugot Indiában. JVlilly különbség e' vidék' mostani te-
kintete és az között, mellyet előbbi utazáskor mutatott, 
midőn azt több láb magasságú jeges hó borítá ! 

Ross mintegy két ang. mérföldnyire be ment a' szá-
razra, de semmi különös megjegyzésre méltót nem talál-
ván , hajójához visszatért. Csakhamar egy csoport ladik 
jö t t feléjök, mellyeken dán zászlók lobogtak. Holstein-
borg kerület' helytartója 's papja jöttek több személy' 
kíséretében a' kapitány' látogatására. Az angol hajók' ár-
boczait meglátták a' sziklák felett 's azt vél ték , hogy 
valamelly hajó, törést szenvedett, minthogy illyes soha-
sem tért még be azon öbölbe, hol a' Victory horgonyo-
zott . A' helytar tó értesíté Ross kap i tány t , hogy Ő 
Dánországban születet t , a' Bestyrere kerület ' felügye-
lő j e , maga a' leiflyi helytar tó alatt áll. A' pap m i n t -
egy 30 esztendős volt 's beszéde és magaviselete szerint 
tanult és nevelt embernek látszott. Az utazók ér te-
sítettek i t t , hogy R.ookvvood londoni czethalászhajó 
azon év' jun. 4kén az Asszonyok'szigetéinél' tar tózko-
d o t t , 's a' holsteinborgi kikötőben javitgatta-ki ba ja i t : 
de később midőn lát ták, hogy e' hajó a' visszautazást 
nem állj aki, azt terhével együt t , megtartás végett, 
a ' helytartónak adták-át. Ross használta ezen alkalmat, 
és a' hátrahagyott élelemnek egy részét elfoglalta olly 
feltétellel, hogy azért a' tulajdonost kármentesíti. Né-
mi értesítéseket is k a p o t t , mik később hasznára vo l tak ; 
többi közt hal lá , hogy a1 m u l t tél ez éghajlathoz képest 
igen lágy volt, 's e' hir embereit u j kedvre lobbantá. — 
Minthogy a' helytartó és a' pap a' gőzerőmü" belsejét 
ohajták lá tni , kívánságuk tel jesí te tet t , 's az erőmű 
mozgásba tétetvén, a' gőzösön a' dán gyarmatba rándul-
tak , hol a' tiszteket Kijer pap' hitvese fogadta 's ven-
dégszerető főházába vezetvén , mit i t t reményleni sem 
mertek, gazdagon megvendégelte. Ugyanis: a' háziasz-
szony' feliigyelése alatt több eskimoasszony által szá-
mos baromfi , hal és vadhús , igen ízesen elkészítve , 's 
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portugáli és franczia borok hordattak-fel. Ebéd után 
megnézték az utazók a' gyarmatot. Ez a' helytartó' l a -
kából , a' papéból, melly szép kertekkel volt körülvéve, 
egy kis tornyos templomból, két jókora raktárból, 
egy kenyérsütő házból, 's mintegy 40 eskimokunyhó-
ból állott. A' helytartó' és a' pap' lakja egészen fából 
voltak, 's belől eléggé alkalmasan felkészítve. Mindenik-
ben volt ebédlő , jó alvó és egy nappali szoba, ezenkí-
vül konyha 's néhány mellék szoba, mind földszint. 
A' templom' belseje minden czifraság nélkül v o l t , 's 
mintegy 200 személyt fogadhatott. Az egész gyarmat-
ban mindenütt a' legszorosabh rend é3 tisztaság u ra l -
kodott. 

Az éghajlat? sanyarusága mellett i s , sok kelleme 
van Holsteinborgnak. Igaz, hogy számüzetben érzené 
magát az , kinek i t t kellene lakni, de még is sajnálat-
tal válikel az ember annak jó szivű lakositól. Főfog-
lalatosságuk ezeknek a' vadászat 's halászat. E' kis-
ded gyarmat évenkint 3000 taránd-bőrt és sok halzsirt 
visz-ki. 

Az Eskimók; eleinte csupán nézői az angol hajó-
sok' munkáinak, hajóik' kijavítása körül, később segít-
ségekül is lettek, 's e' mellett drága prémekért avul t 
ruhákat cserélgettekbe tolok. Egyetlen vonásból megí-
télhetni ezen emberek' jószívűségét 's becsületességét. 
Egy szegény Eskiraó, ki egy evezőt talált , az egész, 
igen hideg éjt ladikjában a' szabad ég alatt töltötte, 
hogy más nap reggel, midőn az Angolok elindulandók 
valának, a' találtat kézhez szolgáltassa. Ross hat 
eskimókutyát tétetetV a' hajóba, mellyeknek később nagy 
hasznokat vette. Most Dislo sziget felé fo rdu l t ak ; 
jul . 28kán reggeli 10 órakor meglátták annak az a l tá-
jékot fedő ködből kiemelkedett magas hegyeit. Hó sehol 
sem volt, 's midőn aug. 5kén Byam-Mart«Vzfokot elér-
ték , olly lágy volt az idő, hogy a' matrózok szabadab-
ban mozoghatás végett leveték öltönyöket. A' hévmérő 
azoiib. n a' szabadban csak 45° (7° Rcaumur) , a' vizben 
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43° mulatot t Fahrenheit szerint. Ross a' Lankaster 
uton meggyőződött, hogy első utaztakor helyes volt 
itten visszatérni, mivel azon valóban semmi nevezetest 
nem találhatni. Aug. 7kén délben a' szélességnek 73° 
30 ' alatt vol tak, és mintegy 7 órai távolságra nyo-
multak előbbre éjszak felé. A' tengerszorosnak mindenik 
felén pontosan lehete látni a' szárazföldet, ámbár az 
ég borult v o l t , 's a' lég és viz délben szintúgy mint 
éjfélben 45° Fahrenh. sz. A' lég olly mérsékelt vala, 
hogy kitárt ajtóknál lehetett ebédelni; azonban min-
denik oldalról magas jéghegyek mutatkoztak. A' viz 
apró férgekkel látszott telve lenni, és mindenütt czet-
maradványokat lehete látni , tengeri madaraktól elle-
petve. Eláll ván a' szél, a' szerencsétlen gőzössel csak 
igen keveset lehetett haladni. Aug. ödik és lOdik 
közti éjjel még látható volt a' tengerszoros' mindenik 
oldalán a' szárazföld: de reggelre olly sűrű köd esett, 
hogy e' miatt semmit sem lehetett eszrevenni. Öt óra-
kor mintegy 5. a. mérföldnyire tűnt-fel Crcavfordtok, 
miért is ezért tüstént éjszak felé fordultak. A' tenger 
azonban olly árral ment , hogy hajótöréstől kelle t a r -
tani. A' hajót ért hatalmas ütések annak hátulsó árbo-
czát három helyen türték-el , 's maga a' hajó a' part 
felé hajtatott . Ezt látván Ross, a' gozmíivet megeresz-
tété 's ugy a' veszélyt ki is kerülte. Más nap ismét igen 
tűrhető állapotban voltak. E' tájban az 3 8 1 8 d i k i 

utazásnak 's egyszersmind Prinzregent-útnak végpont-
ját elérték. í t t annyira dühöngtek a' ködlepte hullámok, 
hogy a' mágnestű elvesztvén irányát, e' részben a' ko -
rábbi észrevételekre kellett támaszkodni. Hol egészen 
lecsilapult a' szél, hol ismét olly kegyetlenül zuho-
g o t t , hogy a' szüntelen' fenyegető veszélyek kikerülése 
végett a' matrózoknak minden erővel dolgozniok, 's a' 
tiszteknek mindenütt felvigyázníok kellett. 

Aug. 12kén reggeli hetedfél órakor felfedezték végre 
azon helyet, hol F u r i a h ^ ó törést szenvedett. Látszot-
tak itt még a' kapók, mellyekre a' sátorok voltak fe-
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szítve, az elébbi expeditionak többféle maradványival 
együtt, Ross Clark elküldetett valami jó horgonyhelyet 
keresni, 's talált is egyet két jéghegy között, közel 
azon helyhez, hol a' Furián volt készület le volt r a k v ^ 
A* tisztek azon, még most is fenálló, sátort nézték-meg 
először is, raellyben Fúria' főtisztkara tanyázott. Alsó 
részét, a' medvefókáktól megtépetve: de a' jól beszege-
zett ládákat legjobb karban találták. Csupán egy bőrrel 
töltött láda volt feltörve 's kiürítve. A' többi ládák' 
felnyitásakor az azokba rakott szereket legjobb karban 
találták. A' bo r , szeszes italok, czukor, liszt, kenyér, 
kakaó 's több eff. legkevésbé sem romlottak-el, sőt épen 
olly jóízűek vol tak , mint mikor hajóra rakattak. A' 
czitromlév 's némelly becsinált gyümölcsök 's zöldségek, 
csak egy kissé valának fanyarok. A' törést szenvedett 
hajónak semmi nyoma sem volt m á r , csak i t tot t le-
hetett a' jegek közt némi fadarabokat látni, mellyek a' 
hajóból valóknak látszottak. Az élelemszerekböl és tü-
zelőből annyit rakatott hajójárá Ross kapitány, mennyit, 
két évre 's három hónapra szükségesnek gondolt. Igy 
négy évi távollét után ugy ellátva vala, minden szüksé-
gessel e' kietlenben, hogy mind azt magában Londonban 
is csak sok idővesztéssel szerezhette volna Öszve. Ez volt 
azonban, a' mi őt különösen e' második útra készteté; 
bizonyos volt t. i. benne, hogy mindazon élelemszere-
ket 's eszközöket fel találandja. A' következés meg-
m u t a t á , hogy nem csalatott-meg reményében. A' lő-
porhordók, mellyek más helyen voltak lerakva, 's vi-
zellenes vásznakkal befedve, szinte jó karban találtattak, 
noha már ekkor a' vászon nem volt rajtok. A' mennyi 
kellett , ezekből is hordtak a' ha jóra , a' többit pedig, 
nern tudni mi okból , légbe repí tek; hihetőleg azért, 
hogy az Eskirnok, rátalálván, azt rosz végre ne hasz-
nálhassák, vagy tudatlansa'gból azzal magokban kárt 
tegyenek, két palaczkban ott hagyták annak leírását, mit 
ott mulatásuk alatt te t tek; mi után Garryfok felé elvi-
torláztak. Ez volt a' legvégső p o n t , meddig az utolsó 

T U D O M Á N Y T . Ú . F . I . X . 3 



u Huss h api t d ny 

utazáskor mehettek. Tulajdonképeni felfedezéseik tehát 
csak innentől fogva kezdődtek. 

Aug. 15 kén regg. 8 órakor már öt negyedórányira 
közeledtek az érintett fokhoz , 9 órakor pedig csak 5 
percznyire voltak tőle. A' zsineg itt 12 öl vizmélyet 
mutatott . Azon vélemény, hogy e' földcsúc3 és az 
amerikai száraz közt nyilt tenger volna, alaptalannak 
ta lá l ta to t t , mer t a' száraz ilt délnyugoti irányban 
messze elterjedett. Nagybajjal nyomultak előre tengeré-
szink a* tömérdek jégdarabok' labyrintjában, 's azon 
veszélynek kitétetve, hogy utóbb egészen körül lesznek 
fogva 's a' jegek közül többé ki nem hatolhatnak. 

Ezen állapot közel 8 hétig tartott. Naponként ú j -
abb veszélyekkel és bajokkal kellett küzdeni. Majd szá-
razra keltek, hogy az előttök elterülő végetlen síkságot 
közelebbről vizsgálják, majd uszó jéghegyek mögé vo-
núltak, hogy i t t a' zajló jégtorlatok ellen biztosságban 
lehessenek. Időről időre iszonyú czethalakat, fókákat és 
medvéket láttak a' menydörgési morajjal egymásba ütő-
dött jégdarabokkal úszni. E' látomásban valami igen 
fölséges vol t , ugy mond Ro33 kapitány, 's annak em-
lékezete az én lelkemből sohasem fog elenyészni; ki az 
éjszaksarki magas jcgtengert sohasem látta, távolról sem 
képzelheti annak tekintetét. Azt hiszik közönségesen, 
hogy itt örök csend és mozdulatlanság uralkodik, holott 
egészen ellenkezőleg van a' dolog, mert sehol sinc3 
több mozgat, zaj és moraj mint itt. Képzeljen az em-
ber iszonyú hegyeket, mellyek egy keskeny nyilás felé 
sebes és hatalmas, foly-ár (Strömung) által ragadtaLnak 
's menydörgéshez hasonló recsegés-ropogással ütődnek 
egymásba, öszvezúzzák egymást , vagy egyensúlyt 
vesztve a' mélységbe zuhannak alá, 's most a' hullá-
mok felettök forrtyonyva összvecsapnak. Távolabb is-
mét nagy jégmezőket láthatni, mellyek egymásra to-
lulnak, öszvetöredeznek, ?s a* zajt é3 zűrzavart öregbí-
t ik . 'S illy borzasztó tünemények' közepette, a' minden 
felöl egymást korholó jégdaraboktól 's sziszegő vizártól 
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körülvéve* hidegen i félelem nélkül) csaknem egyked-
Vüleg kell maradnia a* tengerésznek» ha kész veszélyt 
nem akar vonni magára, vagy abból, melly ben már 
Van, ki akar szabadulni.4Í 

Illy körülmények közt határoztak-meg utazóink 
t öbb , a' földirásra nézve fontos p o n t o t , vették-fel aJ 

martnak nagy részét, 's többrendü csillagászati észrevé* 
teleket tettek, mindazon nehézségek mellett is, mellye-* 
ket ezen munkálatoknál tapasztalniok kellett, 

A' földkép megtekintésékor örömmel vévén észre, 
hogy azon czél, melly ezen első utazásra kitüzetett , má r 
teljes mértékben el vala érve. Ugyanis nem reményiet-
ték azt» hogy a' BowenkikÖtőn, vagy a' Furiafokon t ú l 
fognak ju tha tn i , és most már 166 mérföldnyire (55 
órányi) voltak ez utóbbi ponton túl . De i t t annyira össze= 
tódultak a' jegek, 's a' hideg naponként annyira öreg-
bede t t , hogy lehetetlen volt tovább haladniok, Sziiksé-* 
gesnek látták tehát a' parthoz közeledni, 's a* beállandó 
hosszú télre valamelly biztos kikötőben menedékhelyet 
keresni, E' végre partra kelteje, de t iyi l t , jégtelen 
tengert seholsem találtak; *s egy, a' jégsikból i t t -amolt 
kinyúló fekete sziklacsúcson k í v ü l , mennyire csak a5 

szem lá tha to t t , csupán egy végtelen, egA^enlő fejér 
kietlent vettek észre, mellynek tekintete mind test-mind 
lelkileg dermesztő volL A' legdúsabb költői képzelet 
sem volna képes kifejezni mind az t , mi borzasztó vart 
az illy örök magányban, hol semmi mozgó semmi élő, 
nem mutatkozik, hol semmi nem változik* hol mindert 
hideg, minden szomorú) minden néma* 

Azon határozat Után, hogy ama' fekete szikla* kö-
zelében fognak telelni, a' hajó' belsejét kezdék a' lehető 
legkényelmesebben elrendelni. Mindenekelőtt a'remény-* 
csalta gőzmüvet rakták ki a' pa r t r a , m e l l n e k katlana 
's kerekmüszerei a' hajó' belsejének csaknem felét fog-« 
lalákeL E' konnyebbítés után a' hajó 9 újjal emelkedett; 
a' környező jég fölött annyira, hogy azt a' hideg 'á 
a' jégdarabok' ütései ellen egy erős védrakazzal hé lé= 

3 * 
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hetett fogni. A' konyhát a' hajónak azon részére tették-
á t , hol a* függő-ágyak voltak, hogy annak raelege a' 
helyet egyiránt átjárhassa. A'hajószobát, az al- és felfö-
delet ki deszkázták, 's a' deszkázatra vitorlákat és ola-
jos-vásznot teregettek. Mind e' mellett légvonatról is 
gondoskodtak, melly a' hajó' alsó részét szüntelenül 
szellőztetné, 's abban mintegy 4 0 — 6 0 f. foknyi me-
leg, és nem több, állandóul tartatnék, holott az előbbi 
években fedetlen hajókban 70 foknyira (21° 11 Reaum.) 
kellett azt emelni, hogy a' hideget kiállhassák. A' le-
génység a' függő-ágyakon hált, raellyek reggeli 6 óra-
kor lebocsátattak, 's esteli 9 órakor ismét felhuzat-

7 * 
tak. Minden nedvesség' eltávoztatása végett egy előszo-
bát rendelt a' kapi tány, hol a' kívülről jövők szárazba 
öltözzenek. Nappal, azaz reggeli 6 órától este 9ig a' gőz-
konyha* melege elég fűtést adott szobájoknak, éjszaka 
pedig a' sütőkemencze terjesztő a' szükséges meleget, 's 
ebben a' hajó belsejének tisztogatására szolgóló homokot 
is megmelegítették. A' hajónép öt részre osztatott. A' 
három hajós (Midshipsman) ingenieur és csáklyás (Har-
punier) egymást felváltva álltak őrt a' hajótetőn egy 
matrózzal, hogy se a' tűz kár t ne tegyen, se vadálla-
tok vagy benszülöttek a' hajóhoz ne közelíthessenek Fi-
gyelmezniük kellett az idő' változásira is. 

A' táplálatra nézve illy szabály hozatot t : napon-
ként minden főre egy font kenyér vagy-l iszt , fél font 
száraz vagy füstölt hus, elegendő főzelék thea és czukor 
szabatott. Az italbani mértékletesség legszorosabb meg-
tartására azon parancs ada to t t , hogy bor t vag}r léles 
i talt keveset kell adni: ellenben a' kinek boreczet vagy 
czitromlé kellett , kivánsága szerint kapott. Illy anyagi 
's testi gondviselésnél azonban Ross kapitány még meg 
nem állapodott. Hogy elszigelelt állapotjokban emberei-
nek erkölcsei meg ne romoljanak , a' henyélést meg nem 
szenvedte. Iskolát ál l í tot t-fel , mellyben a' legénység 
olvasásra, í rásra , rajzolásra 's a' mathesis első fogal-
mira tanítatott. Ismereteihez képest a' legénység öt sza-
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kaszra osztatott, mellyekbett a' tisztek 's a' hajósok va-
lának tanítók. E' szerint őrt-állás után mindig foglala-
tosságban volt a' hajónép. Ha az idő engedte, vadász-
ni vagy halászni mentek-ki : ha pedig igen kemény hi-
deg , vagy a* köd nagyon sürü volt , hasznos és egy-
szersmind kellemes mulatságul , a' tanulás szolgált 
nekik. 

RészökrŐl a' tisztek légsúly- 's hévmérési 's egyéb 
figyeletekkel foglalatoskodtak. Eszrevevék, mint már 
La Peyrouse előt tük, hogy ezen égöv a la t t , a' kényeső 
éjszaki és keleti széllel leszáll, ellenkező esetben fö l -
megy. Ebből az következett ; hogy ha a' súlymérő (Ba-
rometer) igen alant á l l o t t , jóidőt lehete várn i , ellen-
ben hogy szélvészre, esőre vagy hóra tarthatlak számot, 
ha az igen fölment. A' hold körül is Lettek ügyeleteket, 
és sok szép éjszakifényröl jegyzeteket, mellyeknek ta-
núi valának. E' télen ált a' légmérséklet változásai 3tói 
40 fokig ( 1 9 , 4 4 — 4 7 , 77 R.) mentek. 

Igy mult -e l utazóink' ideje a' zordon ég alatt, 
minden tetemesb unalom nélkül. Senki sem panaszko-
d o t t ; sem zúgolódott, 's midőn a 'vasárnapi istentisztelet 
után szemlét ta r to t t Ross, a' legénység olly derék ma-
gatartású 's egésséges volt , mint hajóra szálltok' 
napján. 

Három hónapja mul t már, hogy e' téli szállásra vo-
nultak , 's ámbár időről időre med ve-fókékat , rókákat 
és nyulakat vettek észre: de vadászt, soha sem láttak. 
Csak 183Odiki január '9kén jelenté egy őrt-ál l t matróz, 
hogy távúiról embereket pillanta meg. Ross azonnal el-
indult a' matróz által muta tot t irányban, 's nem sokára 
Eskimókra ta lá l t , kik egy jéghegy alatt, közel a' pa r t -
hoz, a' hajótól mintegy 20 percznyi távolságra tanyáz-
tak. Midőn ezek a' közeledő európaiakat észrevették, a' 
hegy mögé visszavonultak ; de minthogy Ross folytatá 
ú t j á t , az Eskiinók hirtelen kilencz embernyi hosszú 's 
három embernyi magas oszlopban ellentállási helyzetbe 
tevék magokat. Ross Clark néhány emberrel közelebb 
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jnent hozzájok, 's mintegy 50 ölnyi távolságban észre-
vet te , bogy e' benszülÖttek mindnyájan hajtódárdávai 
's késsel voltak fölfegyverkezve, de sem ívük sem nyí-
lok nem volt, T u d v á n , hogy az Eskimók összejövetel-
kor *TimeC szóval köszöntik egymást , Ross kapitány 
ezt több iaben kiáltotta nekik, rnellyre azok egyhangú-
lag ugyanazon köszöntés által feleltek. Vezérök, ki ed-
dig elrejté magá t , most emberei' elejébe á l l o t t : Ross 
pedig parancsolá övéinek, tennékle fegyvereiket, mire 
e' kiáltással „ A j a tima" mivel az Eskimók minden ba-
rátságos beszédöket kezdeni szokták, a' bennszülöttekhez 
közeledett. Ezek dárdájokat és későket hasonlókép' fél-
r e t e t t ék , 's szokott barátságos kiállásokat ismételvén 
karjaikat k i tá r ták , annak bebizonyítására, hogy fegy-
Vertelenek, Európaiak és Eskimók Összeölelkeztek, 's ez 
utóbbiak' bizodalma olly nagy vo l t , hogy azonnal ké-» 
szek voltak ú j barátaikkai ezek* hajójához menni. Az 
Angolok jelenték nekik , hogy ők európaiak (kablunae), 
mire az Eskimók Innuit népnek mondák magokat. A' 
sereg' legvénebbje mintegy 6 5 , legifjabbja 18 éves le-
hetet t . Mindnyájan jól voltak öltözködve. Többnyire 
két pár csízmájok volt egymáson, soknak ezen fölül 
saruja is. Ruhájok két vagy három bor jú fóka vagy ta-^ 
rándbör (irámszarvas) nadrágból, medvebőr mellényből, 
mellvnek szőrö3 része bevolt ford í tva , 's egy felső öl-
tönyből á l lot t , melly térdig ér t 's két összevarrott ta-
rándbőr vala. Illy sok ruhában, ós fejőket ellepő sap-
ka jókkal sokkal nagyobbak 's vastagabbaknak látszot-
tak , mint valóban voltak. Ezen találkozás olly vá ra t -
lan v o l t , hogy utazóink az Eskimóknak semmi ajándé-
kot nem adhattak. Minthogy azonban ezek egész a' ha^-
jóig elmentek, holmi töredezett vaa-abroncsokat 's egyéb 
csekély eszközöket adtak nekik, mellyeket azok öröm--
íöel 's köszönettel fogadtak-el. 

Az Eskimók mindnyájan igen jókedvűeknek látszot-
t a k , 'a öröm csillogott apró , sötétbarna szemeikből, 
Bőrük nem volt olly sötét rézszinü, mint azon honosiaké. 
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kiket Rosa ezelőtt lá to t t ; tisztábbak is voltak, 's rö-
vidre metszett hajukkal gondosan láttattak bánni, öröm-
mel fogadták azon meghívást, hogy a' hajó' belsejét 
nézzékmeg. A5 legkisebb apróságon, csaknem minden 
házi eszközön, leginkább pedig a' tükrökön szerfelett 
csodálkoztak. Adtak nekik európai módon készített h ú -
sétkeket, de ezeket undorodva pöktékki: ellenben néhány 
edény halzsírt és olvasztott zsírt igen jó izűen költöt-
tekéi. Szülőföldjük' tájéki iránt tett több kérdésekre 
vagy semmit, vagy olly tökéletlenül feleltek, hogy a b -
ból semmi tanuságost nem lehetett kihúzni. Elbucsuzás-
kor megölelék ismét az Eskimók a' briteket, mint régi 
ismerősöket szokás, 's megígértették ezekkel, hogy más 
nap* meglátogatják őket tanyájokon. Ez 12 kunyhóból 
állott egy öböl megett , melly kisórányira vala a' hajó-
tól. E' jégből épített kunyhók' mindenikében egy hosszú 
folyosó volt, mellyben egyfelől az asszonyok és kis gyer-
mekek, más felől a' szánhúzásra rendelt kutyák tanyáz-
tak, kívülről ezen kunyhók' alakja egy idomtalan ezu-
korsüveghez hasonlított. A' főszoba belül 1 0 — 1 5 láb 
hosszú volt 's kúpformán emelkedettfol. A' bejárással 
szemben egy jégpad vol t , melly a' kunyhó' szélességé-
nek egy jó harmadát foglal ta-el , 's medve fóka, és 
irámszarvas bőrökkel volt beterítve. Ezt használták az 
Eskimók ágy gyanánt. Nem messze egy halzsirral töl-
tött lámpa á l lo t t , mellynek lángja kétes világot 's kel-
leme* meleget tex*jesztet.tel. A' lámpa fölött egy kőedény 
függött , mellyben néhány darab taránd és borjufókahús 
főtt. Ennyi volt mindössze, mit ezen kunyhókban látni 
lehetett: egyébiránt legkisebb nyoma sem valami okos 
rendnek és elintézésnek. Nem rég' lenyúzott bőrök, és 
borjufokából vagdalt fris konezok ködmen neműkkel, és 
elrongyolt ruhákkal keverten hevertek egymáson. Az 
asszonyok mosolygó pillanattal, de még is félénk tartás-
sal fogadók az idegeneket. Arcz vonásaik igen szelídek 
voltak, és teljes piros orczáik jó egészségi álla— 
potjokat bizonyíták. Homloka, két száj széle ée álla 
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mindeniknek kisebb vagy nagyobb mértékben tatová-
zot t volt. 

A' hozzájok 's a' törzsök' egyéb tagjaihoz intézett 
kérdésekből azt lehetett kihozni, hogy némeliyek közű-
lök Eiglulick-e.t, a' Félszigetet és Repuls öblöt ismerik. 
Tizenharmad nappal az előtt hagytákel Ahulity az utóbb 
nevezett öböllel szemben, hogy tisztább tengert keres-
senek, melíynek, szerintök, éjszak felé nem messze kel-
le t t lennie. Földabroszt és terveket terjeszténekki előt-
t ü k ; 's ugy látszott, meglehetősen felfogák az azok iránt 
adot t értesítést, sőt több érdekes tárgyat említettek, 
mellyek még nem voltak e földabroszokon feljegyezve. 
Különféle hegyeket, öblöket, szigeteket, tengereket 
és hallal leginkább bővelkedő helyeket neveztek-meg, 
valamint ollyakat is , hol a' legtöbb taránd (irámszar-
vas) és pézsma-ökör tartózkodik. Még az asszonyok is 
részt vettek ezen utasításban, 's némelly dolgokat, mellye-
ket férjeik elfelejtenek, ők említettek meg. 

Míg az Eskimok a' hajó' közelében tartózkodtak, 
folyvást barátsagos összeköttetésben álltak az európaiak-
kal , kiknek számokra vadakat és halakat hoztak, 's eze-
kért késeket, üveg-klárisokat, vagy többé nem igen 
használható házi eszközöket kaptak, mellyek azonban 
e' szegényekre nézve igen drága dolgok voltak. Ezen 
törzsöknek egyik tagja tengeri medvével küszködvén, 
jobb lábát elveszté, mellyet a' fenevad elharapott. A' 
szerencsétlen ez által terhére lett övéinek, minthogy 
egyedül nem járhatott többé, de ezenkívül szörnyű ki-
mokat is szenvedett. A' hajó'sebésze bekötözé őt 's miu-
tán meggyógyult , az áccsal falábat csináltatott számá-
ra , mellyen az ember meglehetős könnyűséggel járt . 
Ezen az Eskimók szerfelett csodálkoztak, ' s e ' gyógyí-
tás igen nagy becsületet szerzett utazóinknak az Eski-
mók előt t , kik közül senki sem betegedett úgy meg 
közöt tük, hogy tüstént e' hajóra ne jött volna magát 
gyógy itatni. 

Januar ' 15dikén olly kemény hideg állottbe, hogy 
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a' tiszta kényeső a' hajon kívül megfagyott. Ezen hideg 
olly veszedelmes volt a' már több hónap óta tüdő vész-
ben sorvadt Maslin Jakab kovácsra nézve, hogy ez hir-
telen meghalt. Átalában januarius hónap leghidegebb e' 
tartományban; de az utazóink' egéseégére nézve inkább 
hasznosnak látszott , mint károsnak. E' mellett az Es-
kimóktól olly meleg ruhákat cseréltek, hogy azokban 
az idő' keménységével könnyen daczoihattak. A' meg-
halt kovács Angliában sem élhetett volna tovább nya-
valyájában, mint itten. 

Ritkán mutatkozik az ember' charactere a* maga 
saját tartalmában mindjárt ismeretsége' kezdetekor. Bi-
zonyos máz fedi csaknem mindig a' durva erkölcsöket. 
Csak később lehet minden árnyéklatokat észrevenni, 's 
az embereket jó vagy rosz tulajdonaik szerint méltány-
lani. Az Eskimókkal i > igy volt a' dolog. Az eleinte 
félénkek nem sokára bizodalmasok, későbben szemtele-
nek lettek; végtére pedig hazugoknak 's egyszersmind 
tolvajoknak ismertették magokat. Egyikközűlök, hogy 
egy darab fára szert tehessen, tetteté, hogy sánta, 's 
kérte az ácsot, csinálna neki olly an lábat , millyet 
társa kapott. A' csel sokkal vastagabb vol t , hogy sem 
félreismertethetett volna, 's a' kérőnek az adatott ér-
tésére, hogy beteg lábát előbb le kell vétetnie, ha falá-
bat akar kapni. Erre nem lévén semmi kedve, nem 
volt mást mit tennie, mint szégyenkedve visszavo-
nulnia. Mások medve- taránd- és boriufókabőrt Ígértek, 
ha nekik előre ezt vagy amazt adnák: azonban, ha va-
lamit kaptak, igére tök' teljesítésével épen nem törőd-
tek. Voltak ollyak is , kik a' hajóból holmi apróságo-
kat loptak, mellyeknek semmi hasznokat nem vehették. 
A' többek közt egy asszony egy koppantót , Angehok 
pedig, a' törzsök' jóslója, egy nagy vasdarabot és egy 
kalapácsot orzott-el. Mihelyt a' Britek ezen orozásokat 
észrevették, azonnal visszatartóbbak lettek vendégeik 
i r án t , és inkább szemmel tárták azokat. Elnézés rosz 
szokásaikban még inkább megerősítette volna őket; de 
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igen keményen sem akartak velők bánni. Alig hogy az 
Eskimók észrevették az európaiak' bizalmatlanságát, 
azonnal nyilatkozást sürgettek. A' törzsök' legjelesbjeinek 
egyike a' kapitány' öcscsével menvén vadászatra, látható 
zavarodással illy kérdést tőn ehhez : „Mit mond fegy-
v e r e d , uram?' 4 Az, felelet Ross , megmondja nekem, 
mind azoknak n e v é t , kik hajónkról valamit elloptak, 
és én bizonyossá teszlek, hogy mindaddig nem lesz sze-
rencsétek a' vadászaton, míg az elcsentteket vissza nem 
hozzátok. E' nyilatkozásnak, minthogy néhány nap óta 
csakugyan igen kevés szerencsével vadásztak, mindjárt 
le t t foganat ja : mer t más nap reggel minden elorozott 
jószág már megkerül t . Ez, és azon igaz bánat, mellyet 
ez alkalommal az Eskimók muta t t ak , a' jó egyetértést 
köztük és az európaiak között ú j r a helyreállítá. A' cse-
r e vásár ismét elkezdődött, 's ha élelemben szükséget 
l á t t a k , a5 kapitány segítette Őket, miért ők viszont 
több szánhúzó ku tyá t adtak Rossnak, 's megmutatták 
nek i , rnikép szokták ők a' r ó k á t , medvét és rozomá— 
k o t vagy torkos borzot fogni. Az Angolok ez időtől 
fogva vetélkedtek az Eskimókkal a' vadászatban, 's nem 
kellet t azoktól annyi vadat vásárolniok, mint az előtt. 

így telt-el az idő novembertől martiusig, mellynek 
legelső napjaiban a* hideg szemlátomást enyhült . A' ve-
rőfény erosebb kezdett lenni, 's a' jég olvadt. Ross egy 
csatornát ny i t t a to t t , hogy a' beállandó lágy idővel an -
nál hamarább kiszabadulhassanak, míg öcscse délnyugat 
felé szemlélődési u ta t tőn, ha valamelly szabad átjárást 
födözhetne-fel e' vidéken. 

Több ízben kezdék már e' hosszú és nehéz utazást, 
de mindig sikeretlenül. Azt azonban bizonyosnak hitték, 
hogy a' nyugoti oczeán azon kesk§ny földszoroson tú l 
v a n , melly a' Boothianzk keresztelt tartományhoz ta r -
tozot t . E' körülményt Eskimók' Schaguwocke nevü 
pont jáva l egyeztetve, hol szerintök egy nyugotról jövő 
sebe3 folyárnak kelle lenni, szükségképen azon reményre 
j u t o t t a k , hogy i t t a' túlsó tengerre átjárást fognak ta-
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Mini. A' benszíilöttek azonban azt is hozzá tevék, hogy 
a' szárazföld szakadatlanul f u t éjszaktól nyugot felé, ég 
hogy egy tulajdönképrni átmenetei egyik tengerből a* 
másikba nem létez, 

Ross kapitányt ezen előadás nem tartóztathatá. O 
önmaga akarta megvizsgálni a' hely* szineit 's minden 
késedelem nélkül útnak indult ; 's itt kezdődnek már a' 
legérdekesebb czikázatok és nyomozódások. 

1830cliki april ódikén indult ki Ross parancsnok 
első útjára, egy hajós' és két Eskimó' kíséretében. Dél-
nyugotnak tartva mindenütt a' parton ment mintegy 
hét óra járó földre. A' szélesség' 690 44 ' 20 y / 's a'hossz. 
0° 4 4 ' alatt egy órányi szélességű földszorosra ta-
lált , mellyen két kis tó volt. Ezután a' tenger' jegére 
szállott. Az Eskimók értesítették, hogy ez egy öböl' 
kezdete, mellyet ők , ,Tarr io nitjocke" vagy sótalan 
víznek mondtak, hihetőleg mivel abba több nagy folyam 
Ömlik. Ezen öböl' vége volt a' Scfiag ä voke, a' nn 
ennyit tesz; „sebesen fut,ík A' folyamzat' állandó sebes^ 
sége Valószínűleg a' szái'azföldi hóolvadástói Van. T o -
vább folytatván innen út já t Ross a' szárazon, több apró 
tavakra talált, 's utóbb azon helyre jutott , mellyet k í -
sérői Padleack vagy utazás' végének hítak. Nem vévén 
a' parancsnok legkisebb nyomát észre a' tengerapálynak 
és dagálynak, nem akarta hinni, hogy tengerparton 
van, míg néhány sósviz-lyuknál fogva, mellyek körül 
borjufókák tartózkodtak, a' felöl meg nem győződött. 

Ejszaknyugot felé mutogatva, a' parancsnok' ve-* 
zetői, azt állíták, hogy arra nagy tenger van, mellyen 
nyárban semmi jeget nem láthatni, és hogy azt n y u -
gótról semmi száraz nem határozza. Azt is mondták, 
Jiogy délnyugottól délkeleti irányban folyvást szárazföld 
terjed el egész a' Repuls öbölig. Állításuk szerint a' déli 
oldalon semmi áltmenetel nincs egyik tengerről a' m á -
sikra, és ha azon helytől , hol a' hajó van, a' Padleack 
öbölbe akar az ember jutni , éjszak felé igen messzire 
ki kell csavarodni. Mind ezen adatok azt gyanítalák 
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Rossal, hogy előtte a* nyugoti oczeán van , '3 azon vi-
dék, mellyen vizsgálódási út ját fo ly ta t ja , Amerikához 
tartozik, és hogy éjszakon inkább reménylhetni átmene-
telt nyugot felé. Azonban a' helyett , hogy ezen irány-
ban folytatná ú t já t , 's addig meg nem nyugodnék, míg 
gyanításának valósága- vagy valótlanságáról meg nem 
győződnék, a' hajó felé visszatért, 's ahhoz öt napi tá-
vollét után el is ju tván , az általa fölfedezett foknak 
Jzabella nevet adott. 

Második elutazásakor az volt Ross parancsnokra 
bizva, vizsgálja meg Schag ä vohe csatornát, 's tudja 
ki bizonyosan, nincs e az összeköttetésben a' nyugoti 
tengerrel, mellyrol első útjában tesz említést. April' 
21dikén indult ú tnak , '3 a' délkelet közti parton men-
ve , a' Schag ä vohe felé nyúló tengerszoroshoz jutot t . 
A' torkolatnál meglehetős széles csatorna bentebb 1% 
órányira keskenyült, igen sok felé csavargott, 's bi-
zonyos helyeken alig volt 120 láb széles. A' vízből itt 
ott kiálló kőszálak a' hajózást még bárkára nézve is ve-
szedelmessé tették. E'szoros átjáráson innen 5 — 15 perez 
a' csatorna szélessége, 's három órányira végét érni a' 
nélkül , hogy valamerre ki lehetne belőle menni. Fel 
kellett e' szerint utazóinknak reményökkel hagyniok, 
melly et Sckag ä vohra építettek. 

Éjszak felé indult el végre Ross parancsnok Sieg'(Vi-
ctory) kikötőjéből, hol az Eskimók' állítása szerint tenger-
szorosnak kellett lenni. A'legnagyobb pontossággal vizsgált 
i t t meg minden partmelléki nyilást egész Hoy fokig a' 
nélkül , hogy valainelly átjárást födozhetett volna fel. 
'Visszatért tehát a' hajóhoz, azon meggyőződéssel, hogy 
ha valósággal létez azon pa r t , mellyet a' benszülöttek 
emlegettek, annak sokkal messzebb kell lennie éjszak 
felé, talán Barrow utja körül. 

Menjünk most a' negyedik ú t ra , mellyre okosabb 
terv szerint indultak y mint az előbbiekre. 

„Május' 17dikén indultam el, úgymond Ross Clark 
parancsnok, Abernethy hajós' és két matróz' kíséreté-
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ben. A' poggyász, szerszámok és élelemszerek 8 kutyá-
tól húzott szánra rakat tak, melly után mi gyalog men-
tünk. 4 9dikben délre a' nyugoti tenger' partjához ér-
tünk. Útitársaim, kiktől én kevéssel az előtt váltam el, 
hármas örömkiáltással jelenték az oezeán' látását. Pieá-
j o k , de kivált rám nézve olly pillantás volt ez, melly 
egy tengerész' köszöntését valóban megérdemlé. Előttünk 
volt végre azon tenger, becsületérzetünk' ?s törekvésink' 
tárgya, melly velünk az amerikai szárazföldet körülha-
józtatta volna, ha a' természet az általunk beutazott 
tengerek helyett itt egy tengerszorost ásott volna. 2 0 -
dikban éjfélkor tovább folytatánk utunkat a' tenger' je-
gén, és reggeli 6 órára Izabella fokra ju tánk, hol egy 
•új munka után tanyát ütöttünk. Eddigelé minden álla-
podásunkon jégkun) hót raktak számunkra az Eskimók, 
hasonlókat a' magokéihoz; ezú t t a l pedig mi magunk 
ástunk egy gödröt a' hóba, 's bőrökkel befödvén havat 
hánytunk reá. A' bejárást egy nagy jégdarabbal zártuk 
el , 's füstszerrel és takaróinkkal meglehetős tanyára tet-
tünk szert. Illy módon több éjszakára nyugalmat szer-
zénk magunknak, a' mire későbben, a' szelídebb éghaj-
laton gyakran, gyönyörrel emlékezénk vissza. Izabella 
foktól a' tengerpart mintegy 10 mérföldre (3)-3 óra) 
nyűg«>t éjszaki irányban nyúlik, miután egyenest é j -
szaknak t a r t E' parton menve mindenütt , azt a' leg-
nagyobb figyelemmel vizsgáltam. Mentül tovább halad-
tunk , a' part annál inkább éjszaknyugot felé hajolt. A' 
jbal oldalon látszó hullám forma jégmezők biztosítottak 
az ut ' folytathatása iránt. Feltettem magamban, hogy 
ha csak lehet, átmegyek a' túlsó partra. Szándékom 
sikerül t : mert hosszas kinos vergődésirilc után hízelked-
hettünk magunknak, hogy már szárazföldön vagyunk. 
Ne csodálkozzék senki előadásomnak egy kissé kétkedő 
fordulatán. Bizonytalanságunk könnyen megfogható volt. 
Ha egy vakító fejér tömeg van az ember szemei e l ő t t ; 
ha a' tengeren épen olly síkságok és dombok mutatkoz-
nak, mint a' szárazon; nem könnyű teljes bizonyosság-
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gal meghatározni, ezen vagyunk e vagy amazon ? A* 
dolgok' illyen állása reánk nézve más részről is kelle-
metlen volt» Azon bizonytalanságban: vallyon azon 
föld, mellyen v alánk, sziget e , Vagy szárazföldhöz tar-* 
tozó ? nem bátorkodánk élelemszerünk' egy részét raj ta 
hagyni , attól t a r t v á n , hogy visszajövőben nem talál-* 
ha tunk azon pontra. Szánunk' terhét annyival inkább 
k ívántuk könnyí teni , minthogy kutyáink a fáradság 
miat t csaknem elvesztek. Ezen éghajlaton épen olly ne-
héz nyárban u tazn i , mint télben. Nyáron a' hóolvadás! 
vizekből nagy és mély mocsárok erednek, mellyeken át 
kell gázolni, és a' mellyek olly síkosak, hogy az em-
bernek nagyon kell magára v igyázni , ha minden lépten 
le nem akar zuhanni. De mindezen akadályok és nehéz-
ségek sem csökkentetek meg buzgalmunkat. En remény-» 
le t tem mindig, hogy majd a' par t Turnagainfok felé 
fog kanyarodni , a' mi rendkívül fontos let t volna. Ez 
által e' part ' vizsgálata tökéletesen végrehajtatott volna, 
's jövendőre a' tengerészekre nézve minden bizonytalan-
ság el lett volna hárítva. Azoiíban egy a' jég által oko* 
zottnál sokkal nagyobb nehézség, újra aggodalomba ejtett 
nagy czélorn' nem érhetése iránt . A' szándéklott vizs-
gálások kényszerítének utamat messzebbre folytatnom, 's 
az alatt élelem szereink már szemlátomást megfogytak. 
Az étek-adatok' megkisebbítése olly embereknél, mint 
a ' mi eskimóink voltak, nem látszott kivihetőnek. É r -
tekeztem mégis eziránt Abernethyvel, 's ez azzal bizta-
t o t t meg , hogy kísérőink már el vannak arra készítve, 
és szándékomat azonnal teljesíthetem. Útitársaimnak 
ezen magok alkalmazásán igen Örültem , és az élelem' 
kiosztására nézve megkívántató kevesebbítés tüstént 
gyakorlatba vétetett.4 ' 

,,A' mindig éjszaknyugotnak tartó parton menvén 
mindenütt , végre egy szárazföldi csúcshoz ér tünk, mellyet 
expeditionk' nagylelkű felkészítőjének keresztnevére F e -
Zűrnek neveztünkel. E' csúcs képezi a' Boothia tenger*, 
öböl' délnyugoti fokát. I t t vettük észre, hogy a föld 
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délnyugotra vonul , és az oczeán, melly messzire kiter-
j e d t , bizonyosokká tőn bennünket, hogy a* szárazföld 
ezen részének legéjszakibb pontját elér tük, melly T u r -
nagain fokkal függössze, mint imént tapasztaltam. Szá-
mításunk szerint e' fok nem igen volt tőlünk távolabb, 
mint Sieg' kikötője. Néhány nap elértünk volna oda. 
Fájdalom, lehetetlen volt illy szándékot végrehajtanunk, 
mivel az élelmi szükség már visszatérésre kényszerített. 
21 napra való eleséget vittünk magunkkal, 's noha étek 
adatink kevesebbítettek, felénél mégis többet elköltöt-
tünk már. A' szükségnek engednünk kellett, 's a' hajó 
felé visszatérnünk, mellytöl több mint száz mérföldnyire 
(33 óra) voltunk. 

„Zászlónkat felüténk a' legvégső földcsúcson, melly-
nek Victory-csúcs nevet adtunk, 's minden egyéb ünne-
péllyel az egész vidéket Nagybritannia' nevében elfog-
lalánk. Egy 6 lábnyi magasságú kőrakást hánytunk össze, 
melly alá utunk' rövid rajzolatával egy czin szelenczét 
tettünk. Több gondot is fordítánk vala bizonyosan 
mindezekre, ha tudtuk volna, hogy Európában elve-
szetteknek tartottak bennünket, és hogy egy barátunk 
azon ponton vol t , a' mi felkerestetésünk 's honunkba 
hozatásunk végett. 

„Május' 3Okán reggeli 1 órakor elhagyónk Victory-
csúcsot, egyenest Felixfok felé tartva, hol eleségünk' 's 
poggyászunk' egy részét hagytuk. Néhány nap óta már sem-
mi szolgálatot nem tehettek szegény kutyáink. Egy meg-
döglött , másik elszaladt. Junius' 6dikán reggeli 4 óra-
kor megpillantánk Izabella fokot , és mint valami régi 
barátunkat köszonténk, minthogy általa erőnk' éledését 
éreztük. 

„Reggeli 8 órakor elhagyván Izabella fokot, estére 
egy kis szigethez jutánk, hova Ross kapitányt megkér-
tem, hogy eleséget vitessen: de a' mennyire láthatánk, 
Európaiaknak ott semmi nyomuk nem volt. Nem so-
kára azonban több eskimo' kiáltásait hallánk, 's egy 
fiatal üezkó a' legélénkebb öröm jelekkel futott felénk. 



% 

48 Rotts lapít cl ny' 

Csak hamar egy szán is jött előnkhe. Engem egy kőra-
káshoz vi t tek, mellyben Ross kapitánytól egy levelet 
találtam. Azt irta ő , hogy 14dikig fog reám várakoz-
ni , *s eleséget hagyott egy helyen, mellyet pontosan 
megjegyzett. Szerencsétlenségre a' benszülöttek' kutyái 
azokra rátaláltak, és Millukta egy előkelő eskímó azo-
ka t elfoglald, 's nagyobb részint meg is ette. A' mi 
még megmaradt, azt félig elromolva kaptuk meg. Az 
eskimó a' rummal és czitromlével töltött palaczkokat 
Í3 kiürí tgeté, ámbár az i tal , mellyet ő sósviznek mon-
d o t t , nem igen volt neki jó izű. Azt hitte ö , hogy 
ezért fölöslegesen is fogja kárunkat pótolni, mivel egy 
patakot mutatott , mellyböl jó édes vizet meríthetnénk.u 

Ross parancsnok arra határozta magát , hogy e' 
helyen mulatni fog egy kis ideig. Minthogy hó nem 
v o l t , kőből rakatot t kunyhót. Délutáni 4 órára ez 
kész vo l t , miután jó halebédet ettek, mellyet az eski-
móktól kaptak. Az evő briltek körül ezek egy nagy 
körben álltak, 's kérdezősködtek, de a' mikre nem 
egészen kielégítőleg lehetett felelgetni. Részükről érte-
sí ték az utazókat arról a' mi velők tör tén t , míg azok 
odajártak. Gyakran dühös kaczagásra fakadtak ezek 
azon, 's könnyen lehetett l á tn i , hogy ingerkedés volt 
az inkább velők , mint komoly értesítés. Az európaiak' 
hosszú szakállán, mellyet azok utazás alatt nem vágtak 
e l , leginkább kaczagtak az eskimók. Más nap reggel 
néhány asszony borjufókazsirt hozott, hogy azzal a' 
lámpákat megtöltsék, 's 30 ha la t , mellyeket éjjel fog-
tak . Ross meg akart győződni, vallyon ezen asszonyok-
nak van e valamelly érdekes szándékjok azon dolgok 
oda vitelében : ugyanezért kísérőinek meghagyá, hogy 
azoknak semmit ne adjanak azokért. Ugy látszott, hogy 
ezt azok észre sem vették, 's némellyeket kiszemeltek 
magok közül, kiknek este felé ismét halakat kelle hoz-
niok. Ezek meg is jelentek pontosan, 's igen sok bor-
jufókazsirt hoztak, mit az eskimók nagyon kedves nya-
lánkságnak tartanak. Más nap Ross a' part mentiben 
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mintegy két órányira kirándult , hogy pontosan k i tud-
hassa egy folyam' menetelét, mellyet első útjában f ó -
dözött fel. Visszatértekor látta , hogy a' benszülöttek 
az ö útitársait vendégségre híttákmeg, melly ekkép' 
ment végbe. Minden háznép egy egy halételt készített. 
A' vendégeket kunyhóba vezették, 's az étkeket eleikbe 
tették. Mikor ezek elkeltek , másik kunyhóba kísértet-
tek a' vendégek, hol ugyanazon jelenet ujitaték meg. 
Míg a' vendégek ettek, az eskimók körülállták őke t , '3 
minduntalan köszönték az irántok mutatot t szívességet 
és tiszteletet, megemlítvén egyszersmind, hogy a' mul t 
télen ők is ekképen vendégeitettek meg a' hajón. L á t -
hatni ebből, hogy a' jégtartományok' lakosi előtt a' 
háladatosság épen nem' ismeretlen. 

Kinyugodván magokat utazóink, a' jólélés által 
megújult erővel éjjeli 10 órakor útnak indultak. Mind-
azon dolgokat, mellyek ezután csak terhükre lennének, 
az eskimóknak hagyták : de ők viszont annyi halat kap -
tak , a' mennyivel a' hajóhoz jutásokig beérték. Több 
benszülöttek elkísérték őket jó darabon, és segítették 
szánjokat húzni. Midőn utoljára egymástól elváltak, szá-
mos örömkiáltással u jongtak , a' mit mindaddig lehetett 
hallani, míg nagyobb távolságban a' fold egyenetlen-
sége a' hangot elfogá. 

Jun. I ld ikén reggeli 8 órakor egy eskimo család' 
kunyhójához értek, melly családot a' mult télen a' ha-
jón láttak. A' férfi egyedül ment az utazók elébe. O 
mindenik nőjét egy barátjának adá kölcsön, a' mi e' 
népnél különös tisztelet' 's barátság' jele. Angekock kö-
telezé magát , hogy azokat a' meghatárzott időre visz-
szahozza, a' mi még nem történt meg, 's a' kölcsönadó 
ezen elég nyersen nyilatkoztatá ki boszonkodását. E' 
szokás közönséges egész Repulse-öböl' par t j án , Boothia 
Felix földig. 

Szerencséjük volt utazóinknak, hogy az élelem 
szűke miatt visszatértek; mert nem sokára olly lágy 
idő állott be , hogy a' melly folyamok még reggel erö-
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sen be voltak fagyva, este csak ladikon lehetett azo-
kon átmenni. 

Junius 12dikén estéli 8 órakor egy kis kősziklás 
szigeten állapodtak meg, a' széless. 69° 4 8 ' 10 / y és a' 
hossz. 92° 3 3 ' 9 ' / , Virágzó piros kőtör Füvekre (saxi-
fraga oppositifolia) találtak i t t , 's ezek valának az e' 
tavaszon először látott virágok. Később tapasztalák, 
hogy azok Victory' kikötője körül már az előtt sokkal vi-
rágoztak. Éjfél volt midőn ismét útnak indulának. Az 
utazás könnyebb lett, miután a' szárazföldet elérték u t a -
zóink, 's erejök öregbült mennél közelebb jutának czél-
jokhoz. Jun. 13kán reggeli 7 óra felé megpillanták 
végre a ' h a j ó t , a' magokkal vitt lobogót kiereszték, 'a 
8 órakor elértek Victory hajóhoz jó egészségben, á m -
bár sokkal soványabban mint midőn elindultak. 

Ezek szerint Ross parancsnok' veszélyteljes vizs-
gálatai semmi egyéb sikert nem szültek, mint azt, hogy 
az éjszakkeleti jegesteng erről nincs átmenetei az éj-
szaknyugotira„ Egyetlenegy körülmény ez, mellyre 
Parry és Ross reményeiket építették. Bár melly tagadó 
is pedig e' körü lmény, a' tudományra nézve még is 
nagyon érdekes, minthogy olly reményeket mellőztet 
el , mellyek csupa csalódásokon alapultak. 

Azt állitja Ross parancsnok, hogy azon földszoros 
melly a' regens herczeg u ta t az éjszaknyugoti oczeán-
tói választja e l , nemcsak nagyon keskeny, de azon 
több tavak is vannak , mi állal a' földszoros szélessége 
egy órányi járóföldre keskenyedik. E' körülmény igazol-
ja némileg azon véleményt , melly szerint ezen i rány-
ban átmenetelt gondoltak. De ha valósággal át lehetett 
volna is menni, azon temérdek veszélyek, mellyeket 
már Victory kiállott, lehctlenné tet ték volna azon ú ton 
az amerikai szárazföld' körülhajózását. Nem marad t e -
hát a' későbbi vizsgálóknak egyéb h á t r a , mint a' Lan-
caster úthoz folyamodni , melly a' jég által csak-
nem mindig el van zárva. Minden esetre vál la l-
kozásaiknak kedvező sikere 's tettlegi haszna nem len-
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ne, és csupán csak a' földleirási isméi-etek* körét nagyob-
bíthatnák. 

Közelgetett azonban az évszak, mellyben a' Victory 
hajón lévők reménylhették, hogy hosszadalmas fogsá-
gokból kiszabadulhatnak. A' nyá r , mellynek befolyása 
ezen éghajlaton , kisebb vagy nagyobb mértékben csak 
két hónapig, vagy legfelebb tiz hétig érezhető, elkez-
dődött. Egy pillanatot sem lehetett elveszteni. Ross 
kapitány már rég' megtett minden készületet az elin-
dulásra. A' hajó ki javí tgat taték, 's minden szükséges 
eszközt reá raktak, nyugtalanul várván azon pillanatra, 
mellyben a? jég olvadni kezd. 

Nem e l é b b m i n t augustusban történt ez , midőn 
azonnal dologhoz láttak. Kimondhatlan fáradsággal le -
hetett egyik nyilt helyről másikra nyomulni, minthogy 
az ezek közt zajló jégen utat kellett törni. Gondosan 
számlálták napról napra : hány lábnyira haladhattak 
előre. 

A' nyár úgy mul t el mégis, hogy nyilt tengert 
nem láthattak. September' közepe felé már ismét kez -
dett fagyni. Bár mint iparkodtak is, hogy valami kikö-
tőre találnának, e' kívánságuk teljességgel nem sikerül-
hetett. Azon pon t , hol valának, egy öbölhöz tartozék, 
melly délnek nyúlt lefelé, 's egy nvugotra kanyaruló 
tengerszorossal állott összeköttetésben. E' kényszerített 
fogságra czélozva, ezen helyet Scherif-öbölnek n e -
vezték el. 

A' tél beállott, 's azt lehetett mindenből gyanítani, 
hogy az igen kemény fog lenni. Gondoskodtak minden-
r ő l , mit a hosszas tapasztalás czélszerünek bizonyított. 
Elelemszerök még elegendő vo l t , 's úgy szólván , sem-
mi valóságos szükséget nem éreztek: csak az idő m á -
szott kétségbe ejtő egyformasággal, mit még az is n e -
hezebbÍLett, hogy azon egész télen áprilisig csak egy 
eskimót sem láthattak utazóink. 

Május' végén egy ú j utazáshoz fogott Ross p a -
rancsnok, hogy a' tudornánvra nézve égy igen fontos 
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tárgy iráni terjesszen nagyobb világosságot. Múlt évi 
számítása szerint meg volt mutatva, hogy a' szélességi 
72dik foktól délre, semmi összeköttetés nincs a' nyugoti 
tengerrel; mostani vizsgálatai pedig oda voltak irányoz-
va, hogy cC magnesi földsark' valóságos hollétét meg-
határozza 's fölfedezze. E' fontos feladás' (probléma) 
megfej thetése iránti legszebb reményekkel indultak ki 
ma jus 27dikén. Minden eddig tett vizsgálatok szerint 
úgy tartatott , hogy a' magnesi földsark az éjszaki szé-
lességnek 7 0dÍk foka, és a' nyugoti hosszaságnak 98° 
31 ' alatt vagyon. Ross a' mult esztendőben mintegy 
három órányira volt csak attól távol, midőn Felix fo-
kon tanyázott. Melly okok inditák őt a' visszatérésre, 
a' fönlebbiekböl tudjuk. Reménylvén, hogy a' jövő t a -
vaszon szerencsésebb lehet , egész télen által szakadat-
lanul magnesi vizsgálatokkal foglalatoskodék. Illy m ó -
don határozta meg csaknem egész pontossággal, az é j -
szaksark' fekvését: minthogy a' mágnestűnek elhajlása, 
azon ponton, hova már el juthatot t , 89 fokra emel— 
kedék. 

Öt erős és egészséges matróz'kíséretében reménylte 
Ross parancsnok, hogy czélját érendi. A' légkör' (ath-
mosphaera( állása miatt , utazása' első napján nem tehe-
tett magnesi vizsgálatokat. E' részben csak a' második 
nap nyúj to t t kedvező alkalmat. Tapasztalá, hogy a' 
magnesi elhajlás éjszakra 89° 41're nevekedik, és hogy 
az egyensúlyos tűnek éjszaki hegye 57 éjszaknyugoti 
fokra igazodott. Egész bizonyossággal meghatározhatta 
e' szerint Ross azon irány t, mellyben út ját folytatá, va la-
mint azt is, mennyire van még távol utazása czéljátol. 
Ekkor a' szélességnek 69° 34 ' 4 5 " 's a' hosszúságnak 
94° 54 ' 2 3 " alatt volt. 

Este ismét útnak indultak* A' part nyugot felé ha-
jolt a' széless. 69° 40 ' 2 7 " 's a' hossz. 95° 2 2 ' 3 5 " í g . 
Nyolcz órányi, egyenes irányban folytatott utazás után, 
május' 3 ldikén reggeli 8 órakor megállapodtak. A ' p a -
rancsnok számítása szerint legfclebb már csak Öt órányi-
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ra voltak az éjszaki sarktól. Ennek akadály nélküli e lé r -
hetését reménylvén Ross, arra határozta magát , hogy 
az élelemszerek' nagyobb részét hátrahagyja. 

JuTiius' első napján, reggeli nyolez órakor az 
ohajtott ponton állott Ross , utitársival együtt. Örö-
mest allitott volna ő fel e' helyen emlékoszlopot, mint -
hogy e' nevezetes pont semmivel sincs a" természet á l -
tal megjegyezve. 

Miután több izben ismételt vizsgálatai által egészen 
meggyőződött, hogy fáradozásai' czéljához valósággal 
e l ju to t t , a' tengerpartot elborító mészkövekből egy 
csúcsos halmot hánya to t t , 's a' magnesi éjszaksarkot 
Nagybritannia' és íVdik Vilmos király' nevében ü n n e -
pélyesen elfoglalta. 

„Vizsgálódási pontunk , úgy mond a' parancsnok, 
a'szélességnek 70° 5 ' 1 7 " 's a'hosszaságnak 96° 4 6 ' 
4 5 " alatt volt. A' mágnestű elhajlása 89° 5l) '-t m u t a -
tot t , azaz : egy perez hibázott még a' pontiránytól. A' 
földsark' közelléte, talán maga , annak bizonyos pont ja 
azon he lyen, hol mi voltunk, az odavitt mágnestűknek 
valóságos tehetetlensége, veszieglése által bizonyíta-
tott meg. A' legérzékenyebb módon lebegve t a r t a t t ak 
azok a' nélkül, hogy csak egy is közöttük legkevésbé is 
ingadozott volna ide 's tova azon irány elhagyása vé-
g e t t , mellybe felállították. 

,,Egy igen nagy fontosságú körülményt kell még 
itt megemlítenem. Az alatt, míg mi oda utazánk, Ba r -
lo w professor minden görbe vonalt megjegyzett, meIly-
nek hajlása szabályos v o l t , néhány fokig egymásba 
vágásuk'pontjától . Visszatértünkkor Angliaba azon elég-
tételünk v o l t , l á tha tnunk, hogy az általunk megjelelt 
hely volt azon központ , mellybe mindazon vonalak 
egybejöttek." 

Ross ismét azon helyre ment vissza, hol az éle-
lemszerek hagyattak, minthogy a' mit magokkal vit tek, 
mind az egészen elkelt. Szerencsére kár nélkül lelték, 
azokat, mivel sem fókák "sem eskimók nem találtak 
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azokra. Junius 9dikén Izabella fokra ; I l d i k é n pedig az 
előre kitűzőit helyre ér tek ; hova Ross kapitány éle-
lemszereket vitetett. Olly erős hó zivatar támadt i t t , 
hogy teljességgel nem lehetett helyből mozdulni. Mi-
helyt ez lecsilapodott, siettek utazóink a' hajóhoz, melly-
töl 28 napig voltak távol. Ross parancsnok és kísérői 
tökéletes egészségben, de igen kifárad tan értek a' hajó-
hoz vissza. 

E' vizsgálati ú t volt utolsó. Tudományos fölfede-
zésekre lélekszabadság kívántatik meg, a' mi a' Victory 
hajón lévő legénységben már nem lehetett. Azzal hízel-
kedtek magoknak, hogy az 1831diki nyár kedvezőbb 
fog lenni, 's nyílt tengerre juthatnak: de megcsalat-
koztak e' reményben, 's alig vergődhettek ki valamen-
nyire a' zajló jegek közül , midőn ismét minden felöl 
elzártan látták magokat a' jegektől. Utazóink' állapot-
ja annál szomorúbb volt, minthogy mind azon segédesz-
közöktől el voltak szakasztva , mellyeket eddigelé az 
eskimók nyújtot tak. A'legénység' egészsége is gyengülni 
kezdett. Egyenlő bizodalmuk többé nem volt a' sze-
rencsés kimehetés i ránt , 's borzasztó félelemmel t a -
pasztalták , hogy élelmök szemlátomást kevesedik. 

Illy szigorú helyzetben arra határozta el magát 
Ross kapitány, hogy a' hajót el kell hagyniok, mivel 
annak kiszabadítása lehetetlennek látszott, de ezen felül 
a' jég által is meg volt már az szerfelett rongálva. A' 
következő tavaszon, azon helyről hol teleltek, Fury -
fok felé szándékoztak menni , hogy az ott hagyott éle-
lemszerekkel és bárkával, az első kedvező pillanatot 
használva , Baffin ebölbe vergődhessenek k i , hol re -
ményök szerint valamelly czethalászó hajóra talá-
landnak. 

183 2diki május' 28kán minden elvolt készítve az 
elindulásra. Az angol zászlót a' nagy árboczon megerő-
sítették, utoljára egy egy pohár grogot (vizes borszeszt) 
i t tak 's búcsút vőnek a' ha jó tó l , mellyet kénytelenek 
voltak magára hagyni. Ez volt az első hajó , mellyet 
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Ross kapitány, 36 különféle hajón, negyvenkét esz-
tendei tengeri szolgálata után kény szeri te ték elhagyni. 
Egy dombnál, melly a' bujdosókat fenyegeté, hogy 
majd örökre elrejti előlök a' ha jó t , nem állhatott e l -
len azon kívánatának Ross kapitány , hogy rajzolatot 
ne vegyen azon helyről , mellyen régi barátját há t ra -
hagyá. E' kínos feladás' végrehajtása után tovíbb fo ly-
tatá út já t . Időről időre hegyeken kellett bujdosóinknak 
áttör tetniök, mellyek sokkal meredekebbek voltik min t -
sem azokra a' szánokat felvonhatták volna ; ugyanezért 
szétszedve darabonként kellett azokat tovább hcrdaniok. 
Sok béketűrés, sok állhatatosság kivántaték me;, hogy 
a' minden felöl előjövő akadályokat legyőzzék, 's v a -
lósággal rendkívülinek mondhatni, hogy már julius 
lsőjén elértek Furyíókra. I t t mindenekelőtt egybárkát 
építettek, 's vitorlavászonnal födték azt be. Beíjejében 
két szoba v o l t , egyik a' legénységé, másik légy ki-
sebb részre osztva a' tiszteké. Julius' 3 Idikén minden 
munkával készen voltak». 

Használván a* jégnek észrevehető megidulását, 
azonnal hajóra szálltak; de csak lassan lehetett előbbre 
vergődniök, 's nagy bajjal érhettek azon kőzjklához, 
hol Fúria törést szenvedett. Az éjszak felöl tfduló je-
gek miatt nagy bajban voltak itt ismét utalóink. A' 
bárkát partra kellett kihúzniok, mer t különfen Össze-
zúzta volna azt a' tengeri zaj. Augustus' Sdfcén száll-
hattak ismét tengerre, de a' bárkát még azuán is több 
izben ki kellett szárazra húzni. Utóbb csabgyan elve-
rekedtek Barrow ú t i g , hol , fájdalom, smmi kime-
netelre nem lehetett találni. Augustus' 26dikán 30 
foknyi lön a' meleg Fahrenheit szerint (— itii R.)* 
Nehéz volt meghatározni: vallyon a' miit tél tar t e 
még, vagy már az ú j állott be. Sept. 25likén a' szé-
lesség 7 3° alatt annyira körül voltak sárva jéggel 
minden felöl, hogy helyből teljességgel nem mozdul-
hattak. Illy körülmények közt egyéb kiszabadulás^ 
nem vol t , mint Fury fokra visszatérni, 's telet az 
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ot t épített hajlékban hiízni ki. Egész biztossággal azon-
ban nem reménylhették, hogy odáig elérhetnek, mert 
u t jok a' tengeren el volt zárva ; szárazon pedig igen 
hosszú volt az, és nagyon bajos. Naponként nevekedett 
a' fagy. Utazóink' ruházatja 's ágybeliök nagyobb ré-
szint elrongyollott. Ross kapitány a' k iürü l t kenyeres 
ládákból szánokat csináltatott, 's oct. 4dikén útnak 
indult a' jégvidéki karaván. Taylor hajóst, kinek egyik 
lába elfagyott, szánon kellett húzni. Oct. 7dikén dél-
ben a' n'ári ház nevü deszka sátorhoz ju to t t ak , 's el-
határozik , hogy itt fognak telelni. 

A'jel 1832rö l 1833ra igen erős és hosszas förge-
tegek átal tünteté ki magát. Nagy bajjal lehetett a' 
legszíikégesebb kijavításokat is elvégezni. A' sátorban 
föláll í t t t kályhák körül 45° Fahr. (7 ,22 R.) közép-
szerű ífeleg volt ugyan folyvást : de a' falak mellett 
30 foka fölül soha sem ment. Fogságuk' első hónap-
jaiban bnnyen tűrte ugyan sorsát a' hajólegénység; 
de tél \>ge felé a' mozgás' hiánya igen sötét gondola-
tokba styeszté azt. Egészségi állapotjok átaljában rom-
lani kedett. A' skorbut befolyása által a' régi sebek 
kiujultak Két matróz igen sokat szenvedett c' nyavalyá-
ban, 's a: ács bele is halt. 

Apriis hónapban még egyszer szerencsét próbáltak, 
lo5'y ha imenetelre találhatnának. Batty-öböl felé in-
cultak k i , hol a' bárkát hagyták, és hogy egyszerre 
ragyon mej ne kelljen magokat terhelniük, négy álla-
fodásra osíák el az u t a t , 's a' poggyászt és élelem-
szereket egykröl másikra hordták, mi által az út ' hosz-
sza egyszerstetett. Mielőtt a' sátort elhagyák, még két 
u j kályhát jaktak bele, 's födelét megigazgaták, hogy 
ha ismét kéiyszerítné őket a' sors e' jégsivatagban te-
lelni, bizonyos tanyára tarthassanak számot. Nem gon-
dolák meg, nil ly fölösleges volt ezen eloregondoskodás, 
midőn a' következő télig, minden élelmüket, a' mi ke-
v e s 'nég volt , el kellett fogyasztaniok, és igy az éhel-
halastol ^ g nem szabadulhattak volna. 
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Julius' 13dikán Batty-öbölben ideigleni tanyát ü tö t -
tek, It t semmi más alkalmi föladásuk nem yo l t , mini 
a' légi változásokat vizsgálni. Julius' utolsó felé 's au-
gustusnak egy része félelem 's remény közt folyt le. 
Az idő szenvedhető volt. Utazóink gyakran kimentek 
vadászatra , 's ez által az erős mozgáson k ívü l jó ebé-
dekben is vettek részt. Másik mulatságuk a' hegymá-
szás és jég próbálgatás volt . A' legénység' reménye ébren 
tar ta tot t ez á l ta l , 's nem kételkedék többé senki, hogy 
adandó első alkalommal nyilt tengerre ne juthatnának. 
Ezen remény augustus' 14clikén teljesedék. Ez nap ve t -
tek észre először egy éjszak felé tartó szabad csatornát. 
Reggeli négy órától nyolezig vesződtek a' jegekkel, a' 
mikorra annyira boldogultak, hogy már vitorlát f e -
szíthettek. 

Kilencz napi utazás u t á n , az úszkáló jéghegyek és 
zavargó jégzajlatok között most evezve majd vitorlázva, 
egy hajó tűnt fel látkörükben. Szerencsétlenségre ugyan-
azon pillanatban igen erős szél t ámadt , melly a' hajót 
délkelet felé ha j to t t a , mielőtt a' ra j ta lévők Ross ka-
j^itány' bárkáját a' távolban észre vehették volna. Tíz 
óra tájban másik hajót pillantottak meg éjszak felé. 
Csendesen állott ez, 's ugy látszott valamelly kiküldött 
emberére várakozék. Darab idő múlva azonban vitorlát 
feszítet t , 's igen hirtelen eltűnt szem elöl. Rossra 's 
útitársaira nagyon kínos benyomást okozott két hajót 
látni a' nélkül , hogy egyiket vagy másikat beérhették 
volna. Szerencsére a' szél megállott , 's igy reménylhe-
ték, hogy a' hajókat elérendik. Csak hamar ezután lá t -
ták is, hogy az egyik hajó megállott , 's egy bárkát, 
küldött k i , melly utazóink felé tar tot t . A* parancsnok 
tiszt kérdezé: „hajó-vesztett emberek e ? " Ross állitó-
lag felel t , 's tudakozta a' hajó' nevét , mellyre mind ő 
maga , mind övéi kívánnának felvétetni. Tudtára ada-
ték , hogy azon hajó Izabella nevű , Hull-é, 's elébb 
Pioss kapitány volt parancsnoka. 

„Én vagyok Ross kapi tány" felkiált ez, ,,'s ezen 
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emberek, kiket i t t önök látnak, Victory hajó' legénysége." 
Senki sem akart szavának hinni , mivel két év óta azt 
h i t t é k , hogy Ross elveszett út jában társaival együt. 
Állítása' igazságáról csak akkor győződtek meg, midőn 
a* kalandorokat közelebbről jól megvizsgálták, 's hosszú 
szakállaikat és fagy marta orczáikat megnézegették. Ezu-
tán Izabellára vitték őket , hol Humphrey kapitánytól 
testvérileg fogadtattak. A' czethalászat' végeztével Euró-
pába vi torláztak, és szerencsés rövid utazás után Ross 
és útitársai részesültek azon boldogságban, hogy végre 
hazájókat ismét köszönthették. 

BERTHA SÁNDOR. 
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A romaiak' hódító hatalma rettenetes következeti!, 
Roma' diadalmas fegyvere földhöz sujtá majd az egész 
régi világ' nemzeti szabadságát. Minden járma alá ke-
rü l t nép' nemzetisége ellenállhallan romlásnak, hon-
szeretete elkerűlhetlen veszélynek vala kitéve; szinte 
megfoghatlan, mit vala képes aránylag rövid iclő alatt 
végbevinni ezen Tiberis körülti nagyravágyó népcso-
port. Az emberiségre bámulatos hatású tettei mindent 
legyó'zó' titokteljes lelki erőre mutatnak. A' felbuzdult 
hazai érzet' ösztöne , a' mindent elnyelő idő, az emberi 
erő s z i n t ú g y m i n t a' kérlelhetlen elemek egyezőleg 
törekvének dúlni ezen nemzetlenítő romai önkény' h a -
gyományait , és századok óta sem pusztíthatták ki min-
dig gyermeki kedvvel ölelt termékeny maradványait. 
Maiglan sem enyésztek el a' romai várműtöredékek; 
szétdulhatlan ú t a k , roppant vízárkolások, földsánezok' 
omladványai most is akadnak előnkbe; sírkövek és 
emlékjelek ma is ásatnak ki a' föld' sötétségéből, és 
hirdetik az őket alkotta nemzet' fennségét és ereje' 
hatalmát. 

A' régiség' emlékei elég bizonyságot nyújtanak a r -
ró l , hogy Galerius Valeria' tartománya a' mostani 
Baranya, Tolna , Fe j é r , Veszprém, Pilis, és Eszter-
gám vármegyéket foglalta magában, benyomúlt K o -
márom' vidékeibe is, de azon túl nem terjede. Aure-
lius Victor világosan állítja, hogy Galerius, 311-dikben 
történt halála e lőt t , a' rengeteg erdők' kiirtása , Pelso 
(Balaton) tavának a' Dunába csapoltatása u tán , mellé-
keit a' birodalomra nézve hasznos vidékké változtatá, 
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's a' pannonok ' azon t a r t o m á n y á t lű tese ' nevén Va lé -
r i ának h iva tá 1) 

F e j é r vármegyének éjszakkelet i része in , n y u g o t o n 
h a g y v á n a ' velenczei t a v a t , V e r e b , T a b a j d , és Bicske' 
té ré in K ö r n y é n keresz tü l T a t á i g , *o l ly számos roma i 
k ő h o z a t o t t n a p f é n y r e , hogy becses g y ű j t e m é n y k e -
r ü l n e azon i t t k iása to t t kőemlékbő l , inel lyeket a' t u -
da t lan kezek ha lomra d ö n t ö g e t v é n , v a g y összetörve 
fa lakba r a k t a k , vagy l e v a k a r t a n ú j s í rköveknek hasz -
ná l tak . Miből nem ok né lkül g y a n í t h a t n i , hogy az 
Alexander Severus ( 2 2 2 — 2 3 5 ) á l ta l megigaz í ta to t t 

1) „Cum agrum satis Reip. eommodantem, caesis im-
manibus silvis, atque emisso in Danubium lacu Pelsone, 
apud Pannonios fecisset. Cujus gratia provinciám uxoris 
nomine Valeriana appellavit." (Históriáé Romanae Scripto-
res Latini veteres. Ebrodvni , 1621. fol. Aurelius Victor 
de Caesaribus. pag. 623.) Úgy de mellyik tó, kérdi Engel, 
ez a' Pelso ? (Joh. Chr. Engel's Geschichte des Ungrischen 
Reich's , und seiner Nebenländer. Hal le , 1797. 4. I. T h . 
234.) Állítsa bár ő , hogy ez olly tó , melly nincs többe', 
's egyedül neve maradt fenn a ' tör tenetek ' évkönyveiben ; 
még is bizonyos, hogy azon t ó , mellyet Galerius lecsa-
poltatott , nem más , mint a' mostani Szala, Somogy, és 
Veszprém vármegyék közti Balaton (Stephani Sclioenvisner, 
Antiquit . et Hist. Sabariens. Pestini, 1791. 4. p. 17—20.), 
mellynek Jornandes is (De reb. Get. cap. L 11.) lacus Pel-
sodis nevezetet tulajdonít. A' Peiso név n«m annyi , mint 
Pei-See, Poi-See, Boier-See, miként iróink' nagyobb része 
hiszi; mert a' görög Ttslaos, itííaen (Joh. Gottl. Schneidens 
kritisches Griechisch-Deutsches W ö r t e r b u c h . Jena und 
Leipzig , 1806. 4. II. B. 236.) , a ' celta mwyd, az angol 
mud, muddy, a' szász mudde (Goth. Guil. Leibnitii opera 
omnia. Genevae, 1768. 4. Tom. VI. P . IL p. 120.), és az 
illyr blattina, fer tős , lápás , mocsáros, vizenyős helyeket 
jelentenek. Ezek után nem nehéz a' Peiso, Pelso, Pelissa, 
valamint a' Stagnum Mysianum, lacus Musianus (Jornan-
des de reb . Get. c. V.) Mudianus, lutum (coenum) Musun 
(Anonym. Belae Reg. Not. c. LVIl.) jelentését átlátni. 
Miért nem nevezhette volna tehát Aurelius Victor, és Jor-
nandes a ' Balatont Pelso néven szintúgy, mint Plinius a 
Fer tő t Peisonak? (Joan. Harduin, Plinii hist . nat. Parisiis, 
1741. fol. Tom. I. Lib. Hí. c. XXVII. pag. 179.) 
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Alisca (Tolna) és Annamatia (Földvár) közti romai 
ú t 2 ) , Mursátol (Eszék) JBregetionig (Szőny) e' vidéken 
vonult keresztül. 

Vereben, hol a' nép* szóhagyománya szerint a' 
még most is gyanítható rom' helyén hajdan valami vár 
á l lo t t , lS21-dikben egy sírbolt ásatott k i , melly há-
rom köböl vala egybealkotva. 

Az I-so (1° — 1 ' — 0 " — magas, 0° — 2 ' — 
— s'zéles) síremle úgy látszik legrégibb; felső 

homlokzatát hármas talpon álló fodrokkal ékesített két 
oszlop gyámolítja, az ezek közti csarnok alzata' mélyebb 
lapjából kiemelten egy asszonyi személy ülve ábrázol-
tatik, mellette áll különböző nagyságú két gyermek, 
jobbról lent a' padlaton , balról egy zsámolyon vagy 
lépcsőn. Az összetett kezű leány hihetőleg maga a' meg-
ho l t , a' két gyermek ennek testvérei lehetnek. Felira-
tát következőleg olvasom: 

Memoriae cieternae Titicinae Casarnonis filicie 
Annorum, XV. tristis páter jlliae posuit. 

Sokkal kitűnőbb a' I l-dik (1° — 0 ' — — 
magas, 0° — 2/ — 2%// — széles) s í rkő; homlokza-
tán alul , melly jobbról töredezett, de művészi szor-
galmú ékesítésekkel teljes, a' két oszlop közti négy-
szegtér mintegy csarnok' mélyebb lapja kiemelten a' 
megholtak' képeit tünteti szemünk' elébe, jobbról a' 
36-dik évében meghalt Constantinát díszesen öltözve, 
balról Constantint anyja' oldala mel le t t , mint 16 évű 
gyermeket hímzett köntösben (toga praetexta). Amaz 
végrendeletét (rotulus) tartja bal kezében, melly hogy 
teljesítessék, rámutatva akarván kijelenteni; ez, az 
ifjúkor arany almáját 3 ) , mellyel 17-dik éve előtti 

2) Acta Litteraria Musei Nationalis Hung. Budae, 
1818. 4. Tom. I. pag. 250. 

3) „Bulla suspendi in collo infantibus ingenuis prae-
textatis solebat aurea/* (M. Tul. Ciceronis opera. s. 1. 1596. 
4. orat. VJ. in Verrem. L. I. col. 119. In marg. nota Asco-
nii Pediani.) 
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kimúlta miatt védisteneinek (Lares) nem kedveskedhe-
tek 4). Állttá e' síremléket Septimius Vibius ezen i f jú 
Constantin anyja testvére, végrendelete következésében 
mint örököse, készségét, és elszomorodott testvéri 
szeretetét jelentvén. Ez tehát ama nevezetes Vibius 
nemzetség (Vibia gens) emléke 5). Feliratát igy o l -
vasom : 

Diis Manibus. Septimio Constantino , qui vixit 
Annis XVI. Septimiae Constantinae, quae vixit Ah-
nis XXX VI. Matri ejus Septimius Vibius Avunculus 
et heres faciundurn curavit ex Testamente>. Votum 
obtulit libens, et eo animo piae sorori bene merenti 
posuit. 

Ezen kő többi ékesitései.t a' I I I -dik síremlékkel 
kapcso lha t juk egybe , mivel mindket tőn hasonló halott i 
áldozat példázatai t a l á l t a tnak , és mindket tő művészi 
tekintetben annyira rokon egymással , hogy nem csak 
ugyan azon időszakra, hanem ugyan azon művészre 
is látszik m u t a t n i , ámbár a' II-dik több szorgalmat 
t ü n t e t előnkbe. 

A' III-dik (1° — 0 ' — 1 y3" magas , 0° — 3 ' 
—• széles) sírkő nagyon töredezett, romos hom-
lokzatát az egyetlen bal felüli oszlop sejdíteti , felső 
térének alzatából kiemelten öt alak látszik, de hogy 
még egy hatodik állvány is volt köztök jobbról, az a' 
nyolez évü gyermek vállára helyezett kézről könyen 
észrevehető. Ezek közül Aelius Fronto, a' budai (Aquin-

„Mox ubi bulla rudi clemissa est aurea collo, 
Matris et ante deos libera sumpta toga." 
(Aur. Propert . Eleg. Lib. V. (IV.) Eleg. I. 131.) 
4) „Bullaque succinctis Laribus donata pependit." 

(Persii Flacci Sat. V. 31.) 
5) Joan. Vaillant, Nummi antiqui Familiarum Roma-

narura. Amstelaedami, 1703- fol. Vol, II. pag. 537—548. 
Gentis hujus nummi XX. Tab. CXLVI. 
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sum) gyarmatosok igazgatója (Decurio 6) '3 valamelly 
istenség avatott szolgája (Flamen collegialis) tűnik leg-
inkább figyelmünkbej mivel rokon tar ta lmú, 's Aelius 
Verinus feliratú kö Bicskén is ásatott k i ; egy másik 
Budán talált felíráson pedig szinte Publius Aelius em-
lítetik 7). Ez tehát ama' nevezetes, és e' vidéken t e -
metkezett Aelia, vagy Allia nemzetség emléke 8). 
Allítá e' sirkövet ezen Aelius Fronto neje , ki mint 
fopapné (Flaminia), decorata melléknéven hívatik, ö 
érzékeny anya lehete; mert Vl-évü kisdedének elhunyta 
kútfeje lön fájdalmainak, mint a' kö ime töredezett fe-
liratán láthatni: 

(Diis) Manibus. Publio Aelio Frontoni Decurioni 
Coloniae Aqui.nci, Fiamini Collegiali, qui vixit 
Annis I I I . Et Publio Aelio Vindici vixit 
Annis (?) FLU xit Annis VIII. 
Ft Publio Aelio Impetrato Filio, qui vixit Annis 
VI. cui vita parva, mors valde citata fűit, quem 
flentes doleunt miserique parentes. Hunc tumulum 
Decorata Conjugi Pientissimo et Fi {Iiis)  

A' , ,Diis Manibus" feliratra nézve tudjuk, hogy 
a' holtak lelkeit (Manes) nem csak azok, kikkel előbb 
összeköttetésben vol tak , hanem egyetemleg tisztelték, 
azoknak mint isteneknek síremléket állí tván, borzasztó 
félelemmel áldozatot nyújtottak 9). 

6) „Excogitato genere suffragiorum, quae de Magi-
stratibus urbicis Decuriones colonici, in sua quisque co-
lonia fe r ren t ; et sub dlem comitiorum obsignata Romám 
mitterent ." (Históriáé Augustae Scriptores. Francof. 1588. 
fol. Tom. alt. Svet. Tranquil . de oct. Aug. pag. 29. (46) 

7) Acta Litteraria Musei Nationalis Hung. Budae, 
1818. 4. Tom. I. pag. 233. et 243. 

8) Joan. Vaillant, Nummi antiqui Familiarum Ro-
manarum. Amstelaedami, 1703. 4. Vol. I. pag. 13—20. 
Gentis hujus nummi XII. Tab. III. 

9) „Parva petunt Manes: pietas pro divite grata est 
Munere; non avidos Styx habet ima Deos. 

Tegula porrectis satis est velata coronis, 
Ét sparsae í ruges , parcaque mica ealis 
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A* I I - és III-dik sírkő kozéptéreín háromlábú ol-
tárok állanak, mellyeken halotti áldozat tétetik, en-
nek példázatai közt látni egy papnét jobbjában csör-
getyűt (sistrum) tartva , melly sajátlag Isis istenné 
imádásának tulajdonítatik 10) ; de az egyetlenegy csőr-
getyíi, még nem elegendő arra, hogy illy szövevény-
ben biztos vezetőnk lehessen, és egyedül ennél fogva, 
mivel úgy is csak sejditőleg Isis csörgetyüje, a' ve-
zérfonalat fel nem fogjuk találhatni. 

A" II-dik kő felső 's alsó téréit alákonyult levelű 
borostyán (hedera) ékesíti, hasonló levelű repkény ke-
ríti körül a' III-dik sírkő felirata l ap já t ; a' mi Bac-
chus tiszteletére emlékeztet bennünket 11). Bacchus 
ímádását akará megkíilsőíteni a' II—dik kő művésze úgy 
vélem azzal is, hogy talptérére parduczot (panthera) 
ábrázolt 12). Ezek szerint Bacchusnak nyújtanak á l -
dozatot a' tobozzal (strobilus) és egyéb gyümölcscsel 
megrakott háromlábú oltárok körülti papnék 13) ; 
mert az ezek melletti korsó, és kosár Dacchus tisztele-
tének legbizonyosb tanujelei 14). 

Inque mero moll i ta Ceres, violaeque solutae 
Haec habeat media testa rel ic ta via." 

(Ovid Fast . II. 533.) 
10) „Nos in templa tuam Romana recepimus Isim, 

Semideosque Canes, et sistra iubentia luctus, 
E t , quem tu plangens hominein testaris, Osir im: 
T u nostros Aegypte , tenes in pulvere Manes." 

(Lucani Pharsa l . Lib. VIII. 830.) 
11) - - - - hedera est gratissima Baccho (Ovid. Fast . 

Lib. III. 767. 
12) „ Q u e m circa t i g re s , simulacra immania lyncum, 

P ic ta rumque iacent fera Corpora -pan the ra rum." 
(Ovid. Metamorphoseon. LIT). III . 666.) 

13) L ' Antiquité explique'e, et represen tée en figures 
par B e m a r d de Montfaucon. P a r i s , 1719. f. Tom. II. I . 
Pa r t . p . 194. 

14) D r . W . Vollmcr's vollständiges W ö r t e r b u c h der 
Mythologie aller Nationen. S tu t tga r t , 1835. 8. IV. Lief. 
417. 
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De mit keres Bacchus a' megholtak társaságában? 
Valólag rendkívüli tünemény, a' vidámság iiatal iste-
ne 15) futja a' vigságot. A' mi azonban nem fog lát-
szani szertelennek, ha tud juk , hogy neki Pluto or-
szágában , a' háromalaku Hecate (Proserpina) földalatti 
istenné tartományában is volt lakhelye 16). Onnan 
látta őt visszatérni Claudián 17). Ott fogadá Ö ünne-
pileg Plútót nejével, kik midőn közeledének, kegyeit 
is bőven mutatá irántok 18). Bacchus (Libcr) sokra 
tanitá az elfajult , és alant fetrengő föld' népeit 19), 
a' miért nagy tiszteletben tartaték. A' neki szen-
telt sok féktelenséggel tartatni szokott ünnepek (Or-
gia) Livius szerint, 20) Roma városának Ő67-dik 
évében megváltoztattak ugyan, de végképen meg nem 
tiltattak. 

Ezek azon Yégh János hü rajzolata után kőnyo-
matban ide kapcsolt kövek, mellyekböl a' verebi sírbolt 
vala egybealkotva, 's mellyek jelenleg az ottani díszes 
kastély melletti kies völgyből emeltebben terjedt kert-
ben, egy szorgalmas alkotványú xij épületrom' mellék 

15) „Solls aeterna est Phoebo Bacchoqne iuventa." 
(Tibulli Eleg. Lib. I. Eleg. IV. 37.) 

16) Joli. Bapt. Passerii , Picturae Etruscorum in va-
scnlis. Roraae, 1775. fol. Vol. III. Classis XV. Bacchi 
mysteria secretiora. 

17) „Ecce procul ternas Hecate variata figurás 
Exor i tu r , lenisque simul procedit lacchus 
Crinali Hörens hedera , quem Parthica velat 
Tigris , et auratos in nodurn colligit ungves." 
(Claudian. de rap tu Proserpinae Lib. I. 15.) 

18) „Tunc Acheronteos mutató gurgite fontes 
Lacte novo tumuisse f e run t , hederisque virentem 
Cocyton dulci perhibent undasse Lyaeo." 
(Claud. de raptu Proserp. Lib. Ii. 350.) 

J9) „Bacclium in remotis carmina rupibus 
Vidi docentem (credité , posteri!) 

Nympliasque discentes, et aures 
Capripedum Satyrorum acutas." 

(Horat. Carm. Lib. II. ode XIX.) 
20) Liv. XXXIX. 8. sequent. 

T U D O M Á N T . V. F . I . IC. 5 
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falában állanak. Azon sírbolt' üregében találtattak még 
több kő- 's tégladarabok, csontok, egy romai csat 
sárgarézből, gyűrű és cserese tiszta aranyból; mind-
kettőnek négyszegű fészkében eddig ismeretlen vegyé-
tékből álló smaragd zöldellik, melly liogy nem t e r -
mészetes drágakő, hanem mesterséges vegyület , arra 
a' smaragd' alsó sárgás rétege elegendő bizonyság. Azon 
helyen volt íme Gonstantius ( 3 3 7 — 361) pénze is: 

FL. JVL. CONSTANTIVS. P. F. AVG. A' csá-
szár gyöngy koszorús feje. 

FEL. TEMP. REPARATIO. Lovas ellenségét dár-
dával leszúró bajnok. Réz. 

E' pénz után , úgy vélem, a' sírköveket ezen idő-
szaknak nehéz tulajdonítani, ez inkább egy helyre té-
telök' idejét , mint készítésük korát határozhatja; mert 
a' kövek bálványozóbb , következőleg régibb korra lá t -
szanak mutatni. 

Hogy Vereb' vidéke mindjárt az első, 's második 
században sem lehete sivatag pusztaság, azt az itt t a -
lált több hamveder- és pénznél fogva is feltehetjük. 
Jelenleg egyedül azon romai pénzeket adjuk elő, mellyek 
noha nem r i tkák, de ép megtartásuk miatt még is 
jelesek: 

NERO CAESAR AVGVSTVS. A' császár borostyá-
nozott feje. , 

CONCORDIA AYGVSTA. Ezen istenné ülve, jobb-
jában csésze, baljában bőségszarv. Ezüst. 

IMP. CAESAR. YESPASIANVS AVG. A' császár 
borostyánozolt feje. 

COS. VII. Sas, tokén ülve. Ezüst. 
CAESAR. AVG. F. DOMITIANVS. COS. VI. A' 

császár borostyánozott feje. 
PRINCEPS IVVENTVTIS. Vesta ülve, jobbjában 

palladium, baljában dárda. Ezüst. 
LVCILLA AVGVSTA. E' császárné feje. 
VENVS VICTR1X. Ezen istenné állva, jobbjában 

győzedelmi jel. Ezüst. 
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IMP. CAES. L. SEP. SEY. PERT. AVG. COS. I. 
A' császár borostyánozott feje. 

MONET. AVG. Ez állva. Ezüst. 
IMP. GORDIANVS. PIVS. FEL. AVG. A' esászár 

borostyánozott feje. 
P. M. S. COL. V1M. AN. IUI. Yiminacium f e l -

ső moesiai város nemtője bika és oroszlán közt állva. 
Réz. 

IMP. CC. VAL. DIOCLETIANVS. P. F. AYG. A* 
császár sugár koronás feje. 

CONCORDIA. MILITVM. Meztelen Jupiter állva, 
baljában dárdát, és palástos bajnok együtt gömb felett 
győzedelmi alakot tartva. Réz. 

LUCZENBACHER JÁNOS. 



IV. 

jf természettudományoF becséről, és befolyásáról a 
józanabb philosophiára. 

E l ő s z ö r is a*nagy liaszon, melly a' természettudományok 
ápolásából egész statusra származik, érdemli meg, hogy 
figyelmünket magára vonja. Ha meggondoljuk a' jólé-
tet , melly némelly tartományokban , különösen néhány 
év alatt szembetűnő fokra emelkedett, nein lehet meg 
nem ismernünk, hogy azt leginkább a' természettudo-
mányok szorgalmas tanulása okozta. Mert ámbár a' ne-
velésnek mélyebben kifejtegetett elemei, sok helyeken 
más útra igazítottak a' lélek' pallérozásában ; a' philo-
sophiának egyrészről az iskolai szoros korlátok közül 
kiszabadítása, más részről eltérése a' szerfelett anyagi 
i ránytól , 's a' többi tudományoknak vele összeköttetése, 
hogy t. i. azok ettől lelkesítessenek, igazgattassanak, 
valamint más szerencsés változások is a' lélekországban 
elébbvitték az emberinemet: a' külső jólét mindazál-
tal , semminek annyit nem köszönhet, mint a' mathe-
sisnek, és természettudományoknak, melly két utolsó 
közül amaz, emezek nélkül haszonra nem alkalmazható; 
emezek pedig mathesis nélkül csak gyermeki tapaszta-
latokra mennek k i , kevésbé használhatók , bizonyos el-
rendelőnek vannak hiával. Az embert okosság külön-
bözteti meg az oktalanoktól; természetes tehát, hogy 
élelme' keresésében is ne csupán tagjait használja mint 
az oktalanok, hanem ollyanokat is találjon a' maga 
könnyebbségére, mellyek felsőbb tehetségre mutatnak. 
Minél több illyen könnyebbítő eszközökkel bir valamelly 
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nép, annál magasabb annak állása az oktalanok felett 
és megfordítva; 's valamint másutt, úgy itt is álmél, 
kodásra méltó, mit ember képes véghezvinni. Ki gon-
dolta volna, mielőtt a' chemiának, ezen csodatudo-
mánynak munkái , a' jólétnek szintúgy, mint az elme-
tökéletesedésnek ú j forrásait nyitották fe l , hogy péld-
vászonrongyokból czukrot lehet nyerni, és nagyobb, 
mennyiségben mint nyom az anyag, mellyböl készítetik, 
és csupán olly sav' (acidum) hozzájárultával, melly bő-
ven van, 's olcsón szerezhető, t. i. a' bú'döskősavnak; 
hogy még a' forgácspor is fordítathatik némi kenyérré, 
melly ha nem leszen is olly kedves izű , mint a' liszt-
ből készült, nem kellemetlen, és nem esak egészséges, 
emészhetö , lianem nagymértékben tápláló is? Hogy a ' 
száraz csontok, ama' hatalmas ágensnek a' gőznek rá jok 
hatása által, felette alkalmatos eszközökké tetethetnek, 
az életnek, mint táplálékok, fentartására ? A' legter-
mékenyebb föld' vetéseit elseperhetik mielőtt betakarí-
tathatnának az idő' változási, 's az inség előáll; de egy 
tudományos nemzetnél olly sokféle forrásai fakadnak fel 
a' jólétnek, hogy egészen ki nem száradhatnak; azon 
anyagok által is gyakorolja elméjét, miket más nép aka-
dályoknak t a r t ; kincset gyűjt azokból, mellyek másutt 
szemetre hordatnak. Milly költségkíméléssel szaporod-
nak ott a' gyárkészitmények, hol értenek a' dologhoz, 
hol számba tudják venni a' kölcsönös erőket, mellyek-
kel hatnak egymásra a" testek' elemei. A' czukorraffini-
rozásnak legnagyobb titka, azon mérsékletnek, melly 
alatt a' jegesedés történik, szoros meghatározásában 
gyökerezik. Innen igen természetes, hogy olly nemzet-
tel , melly mélyebben belévén a' többinél ezen gazdag -
kamattal fizető természettudományokba avatva, keve-
sebb költséggel 's szaporábban űzi gyármunkáit, a' t u -
datlanabb a' concurrentiát ki nem állhatja; amott az 
olcsóság elterjeszti a' készítményeket, módot szolgáltat 
a' szegényeknek is a' megszerezhetésre, mi az ipart vi-
szont neveli, és a' dolgozó kezek' számát szaporítja. 
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Bizonyítja ezt különösen Britannia' ál lapotja, hol a' ma-
thesisnek és természettudományoknak gondos ápolása, 
a' sokféle gyárok" készítményei, 's az erőmüvek csodá-
latos hatása ál tal , egyrészről a' munkát szaporította, és 
sokezer, különben dologtalan kezeknek élelmet n y ú j t ; 
más részről, a' készítmények megszaporodott mennyisége 
által olcsóságot szerez, 's a' belső consumtiót, ezt az 
országok jólétének súlymérőjét , neveli. Olvassa bár 
valaki azt a' néhány évek alatti megszaporodott elhasz-
nálását mindenféle készítményeknek némelly helyeken, 
minek következésében minden, kinek keze 's akaratja 
van a* munkára , hasonlíthatlanúl kényelmesebben él-
h e t , mint ezelőtt: áldást fog mondani azon férfiak em-
lékezetének , kik a' chemiának , erőműtannak stb. 
előmozdításában fáradoztak. „ 1 7 7 5tői fogva, mond a' 
híres Arago, (Unterhaltungen aus dem Gebiete der N a -
t u r k u n d e , aus dem Französ. von Carl v. Ptemy. 1. Th l . 
S. 37.) Wattnak és Boultonnak egyesülete, a' legjobb 
következéssel koronáztaték meg. Közel Birminghamhoz 
a' sohoi terméketlen part, hol az előtt egy vadászkuny-
hó alig tűnt az utazó szemébe , szép kertekkel , p o m -
pás l ak -é s gyárépületekkel vala fedezve." Történhetnék-e 
ez , ha a' gözmivek munkától vonnák el a' dolgozó 
népet ? Ezen nézetnek kell azt tulajdoní tani , hogy még 
azokban az országokban i s , hol különben némelly más 
tudományok' hirtelen emelkedését nem tartja ezélirányos-
nak a' felsőbb polit ica, azoknak, mellyekről szó van, 
tökéletesítésökre tetemes költség fordítatik. Tud juk 
mi t követ el ebben a' tekintetben az orosz ko rmány ; 
mennyire sürgettetik azon roppant birodalomban a' gaz-
dasági iskolák fölállítása, milly jutalmak tétetnek fel 
a' természettudomány' egyes ágai előmozdítóinak. A' 
hires Babbage mintegy irigyelve emliti (Reflections on 
the decline of science in England and somé of its eau-
ses) a' költségeket, mellyeket poroszország nem kímél 
az emiitett tudományoktól. Itt tovább késnünk nem 
szükség, a' dolog ellévén döntve a' tapasztalás által 
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annyira, hogy az, ki valamelly nemzetnél p. o. az 
erőmüveket vádolná mint szegénységet okozókat, nem 
érdemelne egyebet kinevetésnél és boszonkodásnál. De 
ha a'jólét tekintetéből ápolni kell a'természettudományo-
kat , van más ok is , melly azoknak tanulását, minden-
től , ki aJ tanultabb polgárok közé akar számitatni, meg-
kívánja. A' históriától ugyanis, ha pragmaticai czéljá-
nak megakar felelni, megvárhatjuk ezután, hogy ne 
csak a' meghódolt tartományokra, a' szerencsés vagy 
szerencsétlen békekötésekre, a* vitézekre "s tudósokra, 
hanem az intézetekre is fordítsa figyelmét, mellyek a' 
nemzet emelésére sokszor a' legragyogóbb gyözedelmek-
nél többet tettek. Hogy' kik által' kezdődött 's emel-
kedett valamelly országban a' művészi ipar ; millyen 
fokra hágott; milly chemiai 's erömiivészeti változások, 
mentek keresztül az ország' belső életén? Ez nagy fon-
tosságú históriai tárgy, mit annak, ki a' nemzeti fej-
lődést teljességében felakarja fogni, tudni kötelessége. 
De ha nagy fontosságú a' természettudomány mint ter-
jesztője a' jólétnek; ha tudni kell annak fejlődését, 
mint históriai tárgyat: még inkább meg leszünk annak 
becséről győződve , ha nagy befolyását az elme pallé-
rozására, 's a' sziv' nemesítésére tekintetbe vesszük. 
Megvan ugyan a' lelket köszörülő 's emelő tulajdona 
minden tudománynak, mit szívesen, 's czélirányosan 
tanulunk; de a' tulajdonképeni természetre nézve kü-
lönös oldala is tűnik fel a' dolognak. Itt ugyanis külső 
érzékeink alá eső tárgyak foglalatoskod tatnak; a' külér-
zékeknek kell i t t , mielőtt elvont igazságokra emelked-
hetnénk , gyakoroltatni ok , és milly álmélkodásra méltó 
külöriféleségben gyakoroltatniok* A' szinek' annyi vegyü-
lete , az alkatoknak ezer módosítása, a' felületeknek si-
masága, darabossága, az azokon mutatkozó egyenes, 
görbe, egymást annyiféle irányban átvágó vonalak, a" 
torényeknek (fracturae) sokféle alkat jaik az ásványok-
ban , ez utolsóknak különböző hangjaik : mindezek, olly 
sok oldalú alkalmazását kívánják az érzékeknek, mit más 
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tudományban fel nem találunk. Mik pedig azon érzékek, 
mint szolgái mintegy a' léleknek, mint az ismeretek* 
első gyűjtői , melly elmek épségétől, 's okos használásá-
tól annak idejében, magoknak az ismereteknek mennyi-
sége, 's mivolta nem kis mértékben függ. Szükség van 
arra az életnek számtalan viszonyaiban, hogy csekély 
tárgyra is függesszük figyelmünket, hogy olly kicsiny-
ségek sem maradjanak rejtvék a' szem előtt , mellyek 
első tekintettel nincsenek befolyással felsőbb tehetségűik-
re ; de a' mellyek azonban sokszor ollyannal vannak 
kapcsolatban mi valóban fontos, 's nevezetes tüneményre 
visz. Analysalni kell először tanulni a' léleknek, az 
összetételnek, egységre türekedésnek, az első után gya-
koroltatni , és ezen utolsó szempontból tekintve is, nagy 
köszörűkő ve a' természettudományok az elmének. Egye-
sítni valamelly ásványnak, növénynek, vagy állatnak 
meghatározásában a' jegyeket, mellyek azt bélyegzik, 
a' nagyon összevágok közül is elszakasztani az egybe 
nem illőket, a' főbélyeg alattiakat kijelelni, a' többiek-
től elkülönözni, 's igy folytatni tovább a1 synthesist, 
mig olly jegyek nem alapítatnak, mellyek minden 
tetsző össze vágás mellett is a' természetet olly három 
országra osztják, mellyek egymásba soha által nem 
mehetnek: ez valóban olly munkája a' léleknek, melly-
ben k i k magokat kitüntették nagy elméknek méltán 
tartattak, 's mellyet még a' meghatározott rendszerek 
után is , nem kis előmenLével fog akárki gyakorolni 
gondolkodásának. Ide járul, hogy a' természet, tárgyai-
nak végetlen különbsége, 's még a' bámulásra méltó 
apróságokban is nagynemüsége ál tal , olly érdekessé 
teszi magát, olly éldeletet nyú j t , melly csak nagyságá-
hozméltó. Lehet-e lelket emelőbb, mint csak valamennyire 
is gyaníthatni, mik lehetnek a' ragyogó égitestek ? Mi az 
a' nap , melly közanyánk mindnyáj unknak, az a' m e -
legségnek, világosságnak, tenyészésnek forrása? Mik az 
üstökösök', mellyek eleinte mintegy önerejökre hagyva, 
némi végetlen parabolában futnak, lassanként tojásdad 
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pályát formálnak, talán planetai természetet vesznek fel; 
mi rendeltetésük van a' planétáknak, mellyek az örökös 
ideától kiszabott terv szerint lassanként változtatják to-
jásdad pályájokat, mígnem azt karikában fogják futni, 
's mindig közelebb vitetnek közanyj okhoz, aznaphoz, 
mellyb Öl vették talán első gözos lé töket? Hogyan szárma-
zott ez a' fö ld ; tüz , viz, vagy mind a' kettő befolyás-
sal volt-e alakításában? Mi renddel jöttek elő a' műszeres 
lények, mellyeknek olly nagy elsőbbségek van a' mű-
szere tlenek felett? Felséges kérdések, 's édes földinél 
magasabb éldeletre nyújtók alkalmat még akkor is, mi-
dőn a' természet csak gyanitólag ád azokra némi ho-
mályos feleletet; mennyivel inkább midőn, mint ez je-
lenkorunkban lehet, a' természet' templomába bepillant-
hatva tehetjük ama kérdéseket; midőn a' mathesis se-
gítségével azon égitestek közül, legalább a' hozzánk kö-
zelebb esőknek távolságát tudjuk ; az üstökösökre nézve 
ollyakat tehetünk kérdésbe, mik csak kevéssel ez előtt 
kérdések sem lehetének; midőn a' geologianak fáklyá-
jánál megvizsgálván a' föld' rétegeit, az anyagoknak 
különböző időszakokban történt ülepedéseiket, a' vul-
cani kirontásokat tekintetbe véve, bizonyosokká tete-
tünk , hogy földünk eredeti alkotásában, mind a' tűz-
nek , mind a' víznek nagy befolyással kellett lenniek; 
midőn végre a' műszeres lények' származására nézve, 
tettleg látjuk megbizonyítva, hogy növényeknek-kellett 
legelőször bontani a' földnek színét, mint a mellyeknek 
kövévált részeik legrégibben léteznek, 's csak későbben 
állhattak elő az állatok, még pedig az alsóbb fokon ál-
lók először, azután lassanként a' tökéletesebbek, 's végre 
az ember , mint remeke a' teremtőnek, koronája a' 
földi lényeknek, és mintegy magára az örökös ideára 
visszamenő lánczszem a" földilények' sorában. Elragadó 
a' természet bárha felületes ismerettel vizsgáltatik, is csak 
a' sziv legyen hév; mennyivel inkább, ha valakinek 
szerencséje volt mélyebben bcavattatni. Lehet-e szive-
inelőbben szólni a' fő valóról, mint szólott az a' Linne, 
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kinek munkáiban él a' holtnak látszó természet is , 's a" 
növények némi érzőlények alakjában tűnnek fel; 's vall-
juk meg , mi a' Linnétől alkotott állatrendszer a' Cu~ 
vieré\e\ összehasonlítva. Amott a' leüljelek adatnak 
elő pontosan, de csak küljelek : itt az egész van fel-
fogva ; az állatmükődések, a' belsőélet, a' sziv, tüdő 
stb. tétettek alapjává a' vizsgálatoknak, 's végre az ideg-
rendszer , ez a' legkevésbé anyagi, legerőneműbb, teszi 
az elválasztó határt az állatok' hosszú sorában* Mi ter-
mészetibb, mint hogy illy férfiú, illy mélyen h a -
tó a' természet' titkaiba, magas érzésektől lelkesítetett; 
mint hogy minister korában felemelkedett gondolatokat 
k íván t , XVlIldik Lajoshoz intézett lelkes beszédének 
értelme szerint, csepegtetni az ifjúság lelkébe. De nem 
csak illyen ritka választottja a' gondviselésnek , más is, 
ki alkalmatos értelmesen felfogni valamit a' természet' 
csodáiból, alacsony gondolkodású alig lehet. Hány nem-
telen gyönyörűségek vesznének ki első csirájokban a' 
serdülő ifjúság' lelkében, a' természettudomány' világa 
előtt. Belévén abba avatva , nem vadásznának nemte-
len ellobbanó érzéseket., mert mindenütt, akármerre 
mozdítnák lábaikat, vetnék szemeiket, nemesebbek, 's 
maradandóbbak kínálkoznának a' természet' kebelében. 
Más tudományhoz ugyanis nincs alkalmunk mindenkor 
járulhatni; de ez, miről szó van , szüntelen nyitva áll 
e lőt tünk, ennek forrásához szabad a' menetel, 's a' 
folyamok soha tisztaságukat el nem vesztik. Boldog nem-
zet . mellyet a' természettudományok érlelnek meg, 's 
készítnek mélyebben ható politicai változások elfoga-
dására. Itt van miben vethetni meg lábát az elmélke-
désnek , a' tárgy való , a' tárgy lelkesítő a' nélkül, 
hogy kicsapongtatna. Még a' puszta vélemények sem 
ragadnak itt könnyen tulságra, mint ez olly gyakori 
jelenet még a' pragmatice irt históriában is , mennyivel 
inkább némelly politicai iratokban, mellyek az álláspon-
tot olly könnyen elvesztetik , rajoskodtatnak mielőtt 
világosítottak. Még a' közönséges polgári törvények' 
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szemlélésében is van valami, mi ösztönöz elnyomnunk 
személyes érzésünket, 's magunkat a' társaság' rendelé-
sei alá vetnünk; de a? természet' csendes és erőteljes 
rendszerességének , mi által az czélját eléri, vizsgálása, 
ellenállhatlanul oda vezérel, hol lelkünk megnyugszik, 
erősödik , 's hozzá a' bánatot hozó, önzésszülte 's láz-
zadt indulatok kevésbé férkezhetnek. Es mindezeket nem 
gyáva hódolásunk , 's szolgai lealacsonyodásunk által a' 
körülmények közé , viszi véghez a' természet, ha-
nem az által, hogy belső forrásból , erőnek és méltó-
ságnak érzésével tölt be , mi felemel a' világi körül-
mények felett, emberi méltóságunkat kitünteti, 's fel-
kiván azon készségek' gyakorlására, mik által képesek 
leszünk olly sok nagyot felfogni, 's mellyek mintegy 
összekötő lánczot alkotnak közöttünk 's nemünk legne-
mesb jótévői között , kikkel e' szerint közösülést táplá-
lunk elménkben , 's részeltetünk azon felfedezésekben, 
mellyek őket egyéb halandók felett annyira felemel-
ték, 's közelebb vitték teremtőjökhöz. Ki foghatja csak 
annyira is fel az örökös idea' nagyságát, mint ki be 
van avatva a' természetbe? Hol van a' halandó, kit 
megmutatás nélkül meg lehetne győzni, hogy a' nap 
csaknem milliószor nagyobb mint a' föld, és hogy olly 
nagy távolsága mellett is földünktől, nincs pillanat, 
mellyben az utolsó, amattól, vonóereje által nem ér-
dekeltetnék? Olly módja a' kapcsolatnak, mellyről ne-
künk csak gyenge 's oda nem illő előterjesztésünk lehet; 
mert a* kölcsönös hatás, olly távolságra, akárminemü 
tőlünk gondolható eszközön keresztül, nem pillanato-
kat , hanem sokkal több időt kívánna. De ha itt a 
nagyság mélységébe kell bele halni gondolkodásunknak, 
vannak viszont más jelenetek , mellyek alatt a' képzel-
hetetlen kicsinység miatt fog az leroskadni. Mintegy 
akaratja ellen is bizonyítványért kiált fel az ember 
halván, vagy olvasván, hogy a' darázsszárny rendes 
repülésében, több száz csapásokat tesz egy másodpercz 
alatt, vagy hogy vannak műszeres lények, mellyek 
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sok ezeren Összetéve sem töltenének be egy hüvelyket, 
hogy az 6 világ kővé vált kagylói között találtatnak olly 
kicsinyek, mellyek sok száz darabban sem nyomnának 
egy nehézéket. Es mind ezek semmik az újabb opticai 
vizsgálatok által felfedezett igazságokhoz képest, mellyek 
által megtanítatunk, hogy valamelly, a' fénysugárt 
keresztül bocsátó eszköznek, minden másodperczben, 
mintegy 500 bill ionyi, rendesen, 's mindég ugyanannyi 
időalatt elkövetkező mozgásoktól kell érdekeltetni, hogy 
épen ezen mozgosok azok, mellyek szemidegünket ér-
dekelvén látásunkat okozzák , 's a' mi több , hogy a' 
szinek' különbözésének észrevevése, az emiitett mozgá-
sok' különböző sebességében gyökerezik 1). Hol van a' 
tapasztalatiadatokat kerülő mesterséges okoskodás, melly 
az illyen kiáltó bizonyságoknak pótlásául lehetne? A' 
természetet kell tanulnunk, ha érteni akarjuk legalább 
első betűjit a' jelentésnek; ezt a' magába zárt szemlé-
lődés ki nem pótolhatja. Ki megtanulta lelkiképen szem-
lélni a" természetet, ki ott nem csak mozgó testdarabo-
kat , hanem minden testinél sokkal magasabbat l á t , 's 
isteni sugárokat vesz észre , annak a' természet a' lcg-
dicsőbb isteni jelentés. Ki figyelmezett valaha a' kryslá-
lyoknak csudálatos arányaikra, felfogta csak egy növény-
nek is alkotását egész mélységében , ki ismeri a" pillan-
gónak szabályait , 's annak fejlődését követte elméjével, 
ki vizsgálta a' vérforgást a' leendő halnak vagy madár-
nak testeben: azt, belső megindulás, álmélkodás, mond-
hatatlan gyönyörűséggel párosodva foglalja e l , tisztelet 
gerjed benne a' körülvevő természet iránt , olly el-
mélkedésekre emelkedik, mellyek menedékül szolgálnak 
az élet' szélvészei ellen. 

A' philosophiától elszigetelve is nagy hatásúak a' 
természettudományok a' lé lekre, sokkal inkább, ha 
meggondoljuk, hogy a' józan philosophiának épen azok-

1) Hersche l , Das Stadium der Naturwissenschaft, 
aus dem Engl, von F. C. Henrici. Göttingen, 1836. 
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tói a' tudományóktól kell segíttetni, és hogy valamint 
egy részről a' philosophia magasabb szempontból tekin-
teti velünk a' természetet, örökös ideát láttat ott velünk, 
hol fáklyája nélkül csak elszórt egyes erőket ven-
nénk észre: ugy más részről, ezt csak úgy képes a' leg-
mélyebben ható philosophia is teljesítni, ha elébb a' 
természethez támaszkodott. A' görög philosophiának leg-
főbb hibája a' vala, hogy a' természettudománynak, 
mint a' mel ly , általában véve még akkor csak böl-
csőben vo l t , hasznát nem vehette. Aristotelest bámul-
nunk ke l l , midőn az állatokról í r ; de a' tulajdonké-
peni physicában gyermek volt. Nem voltak eszközeik 
ezen mélyen gondolkodóknak , felbontani az anyagokat, 
's igy a' természet' analysálása által okról okra emelkedni, 
csak ott állapodván meg , 's ott pótolván, mennyire 
lehet ,' a' tapasztalatok hiányát okoskodással, hol azok 
felebb nem vitethetnek. Ugy látszik továbbá, hogy a' 
görög philosophia, nem látta által, ez utolsónak vol ta-
képeni különbözését a' mathesistől, és azt a' módot, 
melly a' mathesisben olly fontos következésekre vezet, 
szemlélődésíben használni akar ta ; egyes, többnyire 
csonka physicai fogalmakat elegendőknek tartván , hogy 
velek a' methaphysicának mélyére ereszkedjék 1). Igy 

1) Galilei a' Systema Cosmicumban bőven értekezik 
az Aristotelesi okoskodásmódról. A' következő szolgáljon 
pé ldáu l , mennyire eltávozhatik a' valótól a' legélesebb 
dialectica, ha okoskodása nem alapul tapasztalaton. A' 
tárgy ez: megakarja mutatni az ég' változhatatlanságát 's 
romolhatatlanságot, mi ekképen tör ténik: 

1. Változás nem tesz egyebet, mint vagy származást, vagy 
romlást . 

II. Származás e's romlás, csak egymásellenibe tett dolgok 
között történik. 

III. Az egymásellenibe tet t dolgoknak mozgásaik, egymás-
ellenibe tettek. 

IV. Az égiforgások karikában törte'nnek. 
V. A' karikamozgásoknak nincs ellenszegült mozgások, 

a) Mert csak három egyszerű mozgások létezhetnek, u. m.: 
1) bizonyos középpont fe lé , 
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semmi sem bizonyítja jobban a' régiek helytelen, puszta 
szemlélődésre menő philosophálását, mint azon előleges 
fel tétel , hogy a' karika legtökéletesebb figura, hogy 
ennélfogva az égitestek' minden mozgásaiknak szorosan 
karikában kell történniek, 's miután a' józan vizsgáló-
dás ellenkezőt bizonyíta b e , a' helyett, hogy amaz 
alaptörvényt megtagadták volna , nem találtak egyéb 
menedéket , mint a' karikamozgások végetlen combina-
tióihoz folyamodni, csali hogy azoknak tökéletességét 
oltalmazhassák. 

A' halhatatlan verulámi lord Bacon, szabadítá 
ki az elfajult szemlélődést, a' scholasticismus' korláti kö-
zül , 's a' lelket vele , a' logica' 's dialectica' keskeny 
köreit lenézetvén, a' természetre igazította. Voltak igaz 
az előtt is,kik illyen formákat emlegettek; de valamint 
lennemek, 's Howardnak polgárkoronája ragyog azért, 
hogy némelly angol tartományokban már sokkal elébb 
ismerték a' mezeigazdák a' vaccinatiot, 's találkoztak 
a' rabokat tömlöczeikben meglátogató emberbarátok: 
ugy van Baconra, nézve a' dolog. Egyébiránt nem le-
hetvén ugrás a' természetben, Baconnak, mondhatatlan 
nagy fontoságú Nóvum organonját, mellyben olly hév-
vel sürgeti 's mélyen mutogatja a' tapasztalati adatokbóli 
kiindulás' szükségét a* szemlélődésben, némi szerencséa 

2) bizonyos középpont körül, 
3) bizonyos középponttól el; 

b) három dolgok közül, csak egy lehet egynek ellenébe 
szegült, 

c) de a' középpont felé való mozgás nyilván ellenébe 
van annak téve, mi a' középponttól kifelé történik; 

d) innen a' középpontkörűli mozgás (karikamozgás) el-
lentett nélküli, vagy annak nincs más mozgás ellene 
szegülve. 

VI. E' szerint az égimozgásoknak nincs más mozgás el-
lenök szegülve; • innen az égi dolgok között egy sincs 
más ellenébe tett; innen az ég örökkévaló, változha-
tatlan , romolhatatlan. Alig lehetett volna a' schola-
sticusok' századjában szőrszálhasgatóbban, alapta-
lanabban okoskodni. 
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kezdeteknek kellett megelőzni a' természet titkainak ta-
pogatásában; különben a" nagy brittus is, alig ha sza-
badult volna ki ollyan fénnyel az előítéletek köteléből. 
Es valóban igy volt a' dolog. Az arabok, minden fe-
lületes , titokteljes tudományjok mellett , nem megve-
tendő lépéseket tettek a' chemiában. A' túlságos Para-
celsus analysaló módot kezdett követni nérnelly gyógy-
szerek' erejének megismerésére, 's már ő előtte Roge-
rius Bacon a 13dik században, természettudományi 
ismerete miatt boszorkányos embernek tartalék. A' 
lft ik század egynéhány nagy elméket mutathat, különö-
sen vonzódókat a' természethez. Dr. Gilbert 1590-ben, 
egy jeles értekezést tett közönségessé a' magnetismusról, 
Agricola György, ugyanazon században a' mineralo-
giának tudós előmozdítója vala. Ama nagy és halha-
tatlan elméknek , Copernicuanak, Keplernek, Galilei-
nek fölfedezéseik által, a1 vak ragaszkodás az Aristoteles 
philosophiájához, természeti tapasztalatokra hivatkozásra 
kezdett fordulni. Csak a' volt hátra , hogy közönséges 
elvek által mutatassék meg, hogy valóban tévelygett, 
és miért tévelygett Aristoteles. Fényre kellett hozni a' 
tapasztalatokon nem alapuló philosophiának magában 
az alapnézetben gyökerező gyengeségét, Js annak jobbat 
tenni helyébe : 's ekkor tünt fel az említett nagy ember. 

De ha mondhatatlan nagy érdeme az Baconnak, 
hogy helyes irányt vetetett a' philosophiaban ; más 
részről vétett a' tulajdonképeni metaphysica ellen az 
által , hogy a' tapasztalati adatokon túl nem kívánt 
emelkedni. Valamint ezen szép szavai: „Non fingendum 
aut excogitandum, sed inveniendum quid natura fe-
rat vei faciatu eléggé nem dicsértethetnek: ugy iszonyo-
dása a' mélyebb hatástól az idea felé, 's a' metaphysi-
canak ahhoz a' szűzhöz hasonlítása , „Quae sterilis est, 
et deo sacra non paritellenkezik azzal az emberi 
természettel, melly a' tapasztalatin soha meg nem nyu-
godhatva főokot keres, a' végesben a' végetlent keresi. 
Szóval, az ember metaphysica nélkül el nem lehet 's 
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ha a' kültermészet vizsgálása út ján czclt nem reményi, 
magában zárva, fogalmai á l ta l , 's meg nem kérdezve 
a' körülötte levő tárgyakat , törekszik azt elérni, 's ez 
utolsó vala leginkább a' metaphysica állapotja. A' leg-
nagyobb elmék Bacon u tán , Cartesius , Leibnitz, 
Kant , egyoldalúlag, a' psychologia' útján akárának 
igazságokra jutni , noha Kant, dynamismusa által, 
mintegy nem akarva , megveté alapját a' természet phi-
losophianak , 's utána Krug, synthetismusánál fogva az 
ideális útról eltérvén, az egyedül helyes középútra-nem 
r á t é r t , hanem azt csak megközelítette. 

Sem a' psychologia magában, sem a' kültárgyak 
a' psyche belső' szavától elkülönözve, nem tehetnek ele-
get a' philosophia' kívánságának. A' belső fogalmakra 
nézve , magokban gondoltatva , épen azon nehézségekre 
bukkan az okosság, mellyekre a' külső tárgyakra nézve, 
ha t . i. az utolsók csupán tapasztalati szempontból né-
zetnek. Mind a' külső, mind a' belső tapasztalás, ma-
gokban=0 . Amaz szorosan véve objectivus, emez sub-

jectivus empirismus: mert azon mit tapasztal, nem 
m e r , nem tud sem amaz sem emez, felül emelkedni. 
Mind a' kettő ugy van az empíria felettihez , mint a' 
differentialis calculus, az integrálishoz. A' differentialis 
magában gondoltatva=0 ; de a'mélyebben ható észnek 
a' differentiáltat magában nem szabad vizsgálni, szüksé-
ges rá vitele van annak az integrálisra, melly utolsónak 
keresésére a' lélek, mihelyt a' differentiáltat megpil-
lantja szükségképen felkivántatik. így van a' dolog a' 
metaphysicaban is. Mihelyt világos fogalma van vala-
kinek a' tüneményeiről, lehetetlen «' dolgokat ma-
gokban (Dinge an sich) oda nem gondolnia, mint erre 
különösen Kanttól szép példát lá tunk, mit ő a' Leib-
nitz monadologiája után cselekedett. Igen helyesen 
mondja göttingai professor Herbart (Einleitung in die 
Philosophie S. 253.) „Die Geschichte der Philosophie 
ist die Erzählung einer Menge von Ausflüchten und 
Verzögerungen, die zwischen das Auffassen der Er fah-
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rang und das Hinzudenken der nöthigen Ergänzung sich 
hineingeschoben haben; und diese Erzählung klingt um 
desto seltsamer, weil das Gefühl, es sey irgend eine 
Ergänzung unentbehrlich, stets wirksam gewesen ist, 
um aufzudringen, was man gehörig aufzunehmen sich 
nicht entschliessen konnte/4 Nevezetes, hogy épen az 
a> nagy Leibnitz , ki egyike vala a' differential calculu3 
feltalálóinak (a' másik tudjuk Newton), mind a' mel-
lett is , hogy, természetesen nagyon ideali^tice a* lé-
lek előterjesztéseit önmagából a' lélekből, a' kültár-
gyakat tekintetbe nem véve, származtatta: szükséges-
nek látta , monasokat venni fe l ; vagy ollyan lényeket, 
mellyek egyesek; 's feltette, hogy ezeknek a' lények-
nek számára léteznek, bizonyos, a' psychologiai té-
rektöl különböző értelmi térek; olly térek, hová 
helyheztetjük a' monasokat, azaz, áz érzékivilág gon-
dolható alapjait, mellyek egymásban léteznek, vagy 
egymást álthathatják, penetrabilia sunt. Azonban, mi 
nagyon figyelmet érdemlő, a' metaphysicai vizsgálódás 
ezzel a' monadologiával meg nem elégszik: vallyon 
van e valósággal az emiitett értelmitér ? nem cserél-
j ü k - e fel vele a' psychologiai tér t? talán csak az 
ismeretmódban létez a' kettő közötti különbség, való-
sággal a' kettő egy? Igen de , mondhatná Leibnitz 
a' psychologiai, vagy má3 szóval az érzékitér (mert 
a' külvilágra vitetvén érzékinek is neveztethetik), más 
nemű lényeknek , nem monásoknak számára rendel-
tetet t , hanem olly testeknek, mellyek nem hathatják 
által egymást, és ezenkívül távolban is hatnak egymás-
ra, mint ezt különösen az égitestek távolban is dolgozó 
ereje bizonyítja. Valóban ha ezen legközelebb említett 
két ellenvetésre nem volna képes felelni a' philosophia, 
nem igen Ígérhetne előmenetelt magának, 's kénytelen 
volna vagy az empirismusnak, vagy az idealismusnak 
áldozatjává lenni. De mivel egészen ellenkezőt mutat 
a* tapasztalás: van oka fejét felemelni a' philosophiá-
nak. A' testek impenetrabilitása ugyanis, épen nem ta-

TUDOMÁNYX'. Ü. R. I . K . 6 
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pasztálason alapuló, hanem szüleménye a' régi tévely-
gő metaphysicának , melly nem foghatá meg, miképen 
lehet kétféle ugyanazon helyen , '3 melly szinlolly 
kevéssé fogja valaha megfoghatni, miképen változtat-
hatja az anyag tömöttségét ugy , hogy mind e' mellett 
is betöltse a' tért mellyben van. A' mi pedig a* tes-
teknek távolba hatásá t , actionem in distans illeti: ez 
a' tétel , azzal a' jelenettel ellenkezik, melly szerint 
kisebbedik a' testeknek egymásra hatása a' távolság* 
nagysága szerint; még pedig a'távolság négyszög arányá-
ban ; miből szükségképen következik, hogy a' két test 
közötti t é rnem üres , mert üres térben, a' legnagyobb 
távolságban is, ugyanazon erővel hatna egyik test a' 
másikra. Mihelyt e' szerint megigazul ezen tétel: eg}re-
siilésök és elválások a' lényeknek azon értelmi térben, 
mellyben az egyes lényeket gondoljuk magunknak, ha-
sonló (analog), a más érzéki, vagy psycliologiai térben 
történő változásaikkal a' lényeknek; vagy más szóval, 
mihelyt a' két t é r t , egynek, és ugyanazonnak van 
helyes okunk tar tani : tüstént út nyilik előttünk a' ter-
mesze tphilosophia mezejére; nem csak, hanem ugy te-
kinthetjük a' testet, mi psyehologiai tekintetben fon-
tos dolog, mint egyes lények aggregátumát, hon-
nan aztán, igen természetesen azon fogalomra emelke-
d ü n k , hogy a' test kapcsolóláncz a' lélek és kültermé-
szet között. El van e' szerint a' kültermészetben valóban 
létező monásokra igazítás által mind a' két tulság, mind 
a' kihaló (tulajdonképeni empirismus), mind a' beható 
(tulajdonképeni. idealismus), kerülve; melly két tul-
ságról illő megjegyezni, hogy a' psychologiainak, mind 
a' mellett hogy ez magában, szintúgy nem lehet vezér, 
mint a' másik a' metaphyticaban, az az elsőbbsége Van, 
hogy a' lelkünkben támadó fogalmakról eszközetlen né-
zetünk lehet, 's legyenek bár akármilly változók azon 
fogalmak, legalább az érzékek csalódása nem jöhet r a -
jok nézve tekintetbe. Innen a' mélyebb elméket ezen 
az úton látjuk különösen tévelyegni. Az empirismus 
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lerogyik hamar az illyen ellenvetés alatt: nektek csak 
ugy esnek a' kültárgyak öntudatotok alá, a' mint al-
kotvák érzékeitek; miknek pedig sokszori csalódását, 
maga a' tapasztalás , mihez támaszkodtok, eléggé bi-
zonyítja. A' színek különbsége az eszközöknek, mellye-
ken a' sugárok áthatnak különböző rezgésétől f ü g g ; 
vegyetek ki egy alkató részt a? fülnek, vagy szemnek 
érzékéből, más lesz bizonyosan a* hang, más a' dol-
goknak szine. A' krystálylenesétől megfosztattak előtt 
ugy tűnnek fel a' tárgyak mintha dérrel volnának bo-
rítvák. De más részről, a' vizsgálatokat csupán belfo-
galmakon alapítók, az eflele ellenvetések alól soha ki 
nem bújhatnak: ha csupán csalódás a* külvilág, 's belső 
fogalmink tulajdonkepen azok, miket körülöttünk lévő 
tárgyaknak tartunk; hogy esik meg, hogy akaratunk 
ellen is összefüggést kell a1 kettő között gondolnunk; 
hogy eüik meg, Jiogy midőn szememet ezen négyszegű 
asztalra vetem , kénytelen vagyok négyszeget gondolni; 
hogy esik meg, hogy midőn a' harang' hangja megdobja 
fülemet , nem lehet a' haranghang' fogalmát kirekeszte-
nem öntudatomból? Legalább annyit meg kell engedni, 
hogy némi ébresztőkre van szűkség, hogy az eredeti 
fogalmak felébredjenek : de igy becsúszik akaratunk 
ellen is valami külsőnek létezése. A' Carlesius' ismere-
tes okoskodása: cogito: ergo sum, mély és annyit bi-
zonyít , hogy míg az ember beható erővel, vagy gon-
dolkodó tehetséggel bir , addig fogalmainak létezéséről 
okosan nem kételkedhetik ; olly an psychologiai szikla 
marad mind örökké a' Cartesius' erőssége, hol a' ske-
pticismus szétzuzatik: de a' philosophiat ki nem elégít-
heti. Küllényekre van szüksége a' philosophianak; mik-
nek létezését ha megbizonyithatá (a' mit tehet is mint 
felebb látók, még pedig főképen a' természettudomány 
segedelmével), van ú t , mellyen haladhat. Csaljanak 
t á r érzékeink; legyen az csak nekünk puha, mit annak 
tapasztalunk, csak neküuk kellemes illatú a' rózsa, édes 
a' méz; semmi. Mélyebben kell hatni a' metaphysicának 

6 * 
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az erőkre , mellyeket nem az érzékeknek, hanem az 
értelemnek és okosságnak kell kikeresni; okokról okokra 
kell annak lépegetni, analysalni, 's összerakni ismét a' 
felhontottakat: 's igy a' lényegre — substantiara —» 
törekedni. Ha léteznek valóban kül tárgyak, azok csak 
arra valók nem lehetnek • hogy a' lélek fogalmait éb -
resszék, .hanem arra valóknak kell azoknak lenniek, 
hogy velejökbe hasson az emberi lélek. Már ekkor a? 

synthetismus nem elégítheti ki a' metaphysicát. Nem 
volna e képtelenség hinni létező lényeket a' psychologiai 
fogalmak mellet t , vagy azokon k ivűl , és mégis lélek-
tudományi szük körben akarni forogni? Ha azt mondja 
K r u g , hogy neki az ollyan természetphilosophia tet-
szik, mint Humboldt Sándor munkája : Ansichten der 
Na tu r ; nem azt mondhatja-e ellenben a' kültárgyak-
ban szintúgy, mint a' psycheben, e r ő t , 's isteni mun-
kálatot l á tó , megismerni óhajtó , mit Göthe olly re-
mekül tesz ki a' Faustban : 

„Ich sage dir , ein Ker l , der speculirt , 
Ist wie ein Thier auf öder Haide, 

Von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt, 
Und rings umher liegt grüne frische Weide." 

A' mondottakból kitűnik, hogy az ismerőtehetség-
ből kiindulni, a' Kant ' tiszta okosság' criticajának pél-
dája szerint nem lehet, nem szabad, a' philosophiá-
nak. El kell ennek hagyni azt az újabb időben nagy 
érdemnek tartatott psychologiai i r ány t , és nem az is-
merőtehetségből kiindulni; nem ott alapítani a ' m e t a -
physicai szemlélődéseket. Azt a' kérdést, mellyel az 
ismerőtehetségből kiinduló philosophia foglalatoskodék: 
ismerjük-e a' dolgokat magokban, vagy csak mint t ü -
neményeket ? eldöntetlen keli hagyni először; a ' real is-
must kell mindenekelőtt végre hajtani a' philosophianak, 
feldolgozni annak módja szerint az egymással ellenkező 
tapasztalati fogalmakat, 's a' legközönségesebbeket azok 
közül , mint : a' változásnak , a' több jegyű dolognak 
tapasztalati fogalmait ; mellyekhez a' térről , időről. 



b e c s é r ő i . 

mozgásróli fogalmak , önként kapcsolódnak. Miután 
ezen a' téren , a' áztikségképeni gondolkodás útján, bi-
zonyos előterjesztési módot nyert magának a' philoso-
phia: akkor, épen azon módon bánhat az idealisticum 
problémával, mint bánt az említett fogalmakkal; t. i. 
azokat az ellenmondásokat megegyezteti, mellyek az 
énnek fogalmaiban találtatnak. A' realismusróli meg-
győződés* legtermészetibb következésének azt kell tar -
tanunk, hogy a' lélek azon az úton erŐ3Ődik először, 
's onnan tér által a' psychologiára; 's csak akkor és 
nem elébb lehet ez utolsó biztosítva. Valóban azok a* 
psychologiai előleges föltételek, mellyeken alapul az 
ismerőtehetségnek egész eriticája, változékony ok. Az 
öntudatunkban előjövő tett dolgok (különbféle fogal-
mak) egészen a' személyességhez kapcsolvák , nem egye-
bek , mint pillanati belső mozdulati a' léleknek, mel-
lyek már fogantatásokkor meghomályosodnak úgy, hogy 
minden belső észrevétel , csak csonka darabokat mu-
tathat elő. Hát még a' világosításaik a' fogalmaknak 
sokszor milly önkényesek, erőltettek; csak oda gon-
doljuk azokat a' fogalmak közé. Igy p. o. Kantnak 
amaz ismeretes előleges feltétele, hogy a' tapasztalás 
által nyújtott különbfélinek összekötésére, az értelem' 
munkája, és így lélektehetség kivántatik, holott a' ta-
pasztalás , semmi ollyas összeköttetéséről a' formátlan 
anyagnak, (mintha t. i. a' lélek maga gondolná bele a' 
formát a' tárgyba) nem tesz bizonyítást öntudatunkban, 
söt azt bizonyítja, hogy nekünk egészen durva formáL-
lan anyaggal ninc3 dolgunk, hanem bizonyos mérték-
ben összekötöttek Milly sikeretlenül járja össze a' 
philosophia az egész psychologiai tért a' fővaló keresé-
sében , semmi sem bizonyítja inkább, mint Kantnak 
következő szavai: „Ich bin zwar nicht der Meinung, 
dass man hoffen könne, man werde dereinst noch evi-
dente Demonstrationen der Sätze, es ist ein Gott, es 
ist ein künftiges Leben, erfinden. Vielmehr bin ich ge-
wiss, dass dies niemals geschehen werde. Denn woher 
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wird die Vernunft den Grund zu solchen Behauptun-
gen, die sich nicht auf Gegenstände der Erfahrung und 
deren innere Möglichkeit beziehen; hernehmen? Aber 
es ist auch apodiklisch gewiss, dass niemals irgend ein 
Mensch auftreten werde, der das Gegentheil mit dem 
mindesten Scheine behaupten könne." (Critik der reinen 
Vernunft. S. 7 69 . ) Tisztelet azonban a' nagy em-
bernek, ki épen azon psychologiai irány által, a' jó-
zanokossag' szent jogait olly hatalmasan védé. Kant 
szabadította ki a' philosophiat voltaképen egy más t u -
domány szolgaságából. De mi hát az oka , hogy a' 
psychologiai körben forgó philosophia, annyira elszo-
raorítva löki el magától a' lelket olly tárgyban, minél 
fenségesb nem lehet í Először az , mert az énhö 1 
menvén ki , annak , és csak annak körében forogván, 
ollyan fővalót keres, melly az én' bizonyos kívánságá-
nak eleget tegyen. Kant mélyen érezte lelkében az er-
kölcsitörvényeket, 's mintegy félvén, hogy ha azokon 
kivül megyen az örökös idea keresésében, nem'ollyan 
lesz az, mint ő szeretné, erkölcsi fővalót kivánt felállí-
tani ; 's az erkölcsiségből számolniki annak egyéb töké-
letességeit, a' mikor aztán természetesen, csak kíván-
ságon, nem okosságon , alapul a' fővaló létezése. Má-
sodszor mert az okról okra emelkedés, a' természet-
törvénnyeinek fokonkénti kisérése, csak abban a' phi -
losophiaban lehető, melly halgat a' belsőre is , de a' 
körülötte levő tárgyakat is czéljává teszi metaphysicá-
jának, 's okokon, mind addig, mig felebb is mehet, 
vagy mig a' feltűnő okok csak következései felsőbb ok-
nak, meg nem nyugszik. Ezen substantiára, vagy leg-
főbb okra nem emelkedhetés, volt fő gyengesége a' régi 
görög philosophiának; nem azért pedig mintha lélektu-
dománybol indult volna ki , hanem azért mert hiával 
lévén a' tapasztalati adatoknak , megállott hamar az 
okoskodásban, 's a' fogyatkozást véleménnyel pótolá: 
's ezen utolsó tekintetben, a' psychologiai körben moz-
gó philosophiához hasonlatos lön. Különös példa erre 
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nczve Plató. Nála van egy ideák' ideája = jóság; melly 
még a' rcalet is maga tart ja létezetben, ayadov cuuov aco-

T(Qi,a; Toi$ óvat. Erről a* jóról sokat beszél különösen. De 
republ. VI. p. 120. edit. BÍJJ. Szóval, nála a' jó, az 
isten. Ezt a' kérdést tevén fel: miért teremté isten e' 
világot? igy felel rá: mert jó. Némi hasonlatossága 
tűnik itt fel Platónak Kanttal. Igaz hogy az örökös 
ideát az, ki halgat a' természetben uralkodó rendre, ki 
a' jólétnek ezer forrását tekintetbe veszi, nem jónak, 
vagy nem legfőbb jónak nem gondolhatja; de egy tö-
kéletességet a* többi felett felemelni, 's annak minden 
mást alárendelni, nem philosophiai menetel, nem egy 
középpontra, mindent magában záró substantiara törek-
vés, minek minden philosophiai vizsgálatnak főczéljá-
nak kell lenni , és csak igy emelkedhetik fel az 
örökös substantiára, mit ugyan soha halandó nem fog 
ismerni teljességében, de a' melly csakugj^an attól is-
mertetik legigazabban a'halandók közül, ki a'természet 
bibliáját, nem képzelődéslől megvakítva, nem oda gon-
dolva magyarázatokat, olvassa. Az említett syntheticus 
módnak kell általában characterezni a' józan természet-
philosophiát, különösen a' psychologiában mutatta ki 
ez az egységre törekvő mód nagy fontosságú követke-
zéseit. Annak a'hibának, mi szerint a' psychologusok 
több substantiákból rakogatták Össze a' lelket, melly ek-
nek aztán, az előterjesztések' kölcsönös egymásra h a -
tások által belső egységet kell tenniek, ellene van az 
a' gondolat, melly szerint semmi substantia, mint ön-
állású 's erejű, nem vehet fel valami idegent a' másik-
ból, hanem önmegtartási törekvése által, identitásában 
megmarad. Az ént nem ugy keli venni mint subjectu-
mát a' gondolkodásnak, hanem mint praedicatumot. Az 
ideális, és reális munkásságnak megkülönböztetése Fich-
tenél, a' kívánságoknak , indulatoknak , előterjeszté-
seknek egymástóli elszaggatása, ollyan hiba a' psycho-
logiaban, mint a' természettudományban az erőnek és 
anyagnak elszigetelésök; mert az érzések és kivánsá-
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g o k , az előterjesztések mellett vagy kívül, nem létez-
nek ; nincsenek azok bizonyos tehetséghez kötve, hanem 
változékony állapotját teszik ugyanazon előterjesztések-
nek , mellyekben gyökereznek. Avvagy pedig kívülről 
veszi-e a* lélek azon előterjesztéseket, vagy magából 
származtatja, magából fejti ki? Nincs e azon előter-
jesztéseknek bizonyos középpontja , honnan erednek? 
Valóban ha mind mélyebben fejtegetjük a' lelki nyilat-
kozásokat, egy egészet kell szükségképen felvennünk, 
magára a' substanLiara emelkednünk. Mennyire ellegye-
nek darabolva a' lélektulajdoni a' substantiára fel nem 
emelkedés által , könnyen megláthatjuk 5 ha meggon-
dol juk , hogy az úgynevezett cntica philosophia sze-
r i n t , az akaratnak szabad választás tulajdonítatik a' 
jó és rosz között. Elmések erre nézve Herbartnak kö-
vetkező szavai: , Es wird (S. 174) das wirkliche Wäh-
len aus einer Möglichkeit und einer entgegengesetzten 
Möglichkeit zusammengesetzt , wobey nicht bloss die 
Ungereimtheit der Summe, Wirkliches plus Möglichem, 
sondern noch das, auch sonst häufige Unternehmen zu 
bemerken i s t , eine Möglichkeit, die als solche nicht 
real is t , unter <lie Prädicate eines Realen zu mengen." 
Mikor Kant ezen munkájának: Grundlegung zur Meta-
physik der Sitten, 3dik szakaszában, magát autonó-
miájáról felejtkezve, ugy fejezi k i , hogy az okoslé-
nyek a' szabadság ideája alatt cselekesznek , annak a' 
substantianak fogalmát közelíti meg, mit mindenütt , 
különösen pedig a' psychologiaban, annyira czélul tüz 
ki a' természetphilosophia. Az alacsony empirismustól 
még kevésbé kell várnunk mint az idealismustól a' sub-
stantiára törekvést. Neki elég ha életerőről beszélhet, 
azt csakugyan nem tagadhatván, hogy van valami ben-
ne , mi mozgatja lábait, kiván stb. de ezt csak élet-
erőnek ta r t ja , holott maga a' tapasztalás szól ellene, 
bizonyos levén, hogy az életerő tar t egy ideig az el-
metszett tagokban, a* lélek' kára nélkül 5 és épen ezen 
tapásztalatiadalban lá t juk egyszersmind, millyen hat-
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hatósan segíti a' természettudomány azt a' philosophiat, 
melly hozzá folyamodik: olly elsőbbsége a' természet 
philosophiának, mellyel a' psychologia körében specu-
laló nem dicsekedhetik. Csekélységnek tarthatjuk-e pe-
dig ugy nézni a' lelket, mint egészet, nem csak a? l é -
lek' czélirányosabb formálása tekintetéből, hanem maga-
sabb szempontból is? Nem aggregatum tehát a* lélek 
különbféle substantiából, 's mint egész szét nem bon-
tathatik. A' testet igazgató substantia' (melly a' jelen 
physiologia szerint organumaban az agyban , mielőtt 
más részek alapvonatai feltűnnének felemeli mintegy 
királyiszékét) fogalma, a' legfőbb substantiára, a' min-
den lények örökös forrására természetesen felviszi az 
elmét, 's örömmel láttatja vele a' némi hasonlatosságot. 

Nem akarom elvégezni ez értekezést, mielőtt a' 
természettudomány által bebizonyosodott ellensarkisá-
got (polaritas, antagonismus) , mint nagy befolyásút 
némelly philosophiai nézetekre említeném. Már a' r é -
gieknél találjuk ennek nyomát. Bölcsőben volt ugyan 
nálok a' természettudomány; de elméjek, vagy csak 
előlegesen, vagy azon kevés physicai isméret által mel-
lyel birtak, feltudolt arra emelkedni. Empedocles vala 
első, ki a' mozgás princípiumát nem úgy határozta meg 
mint egyetlent, hanem mint megoszlottat két felé, t . i, 
barátságra és ellenségeskedésre, mi szerint az alapokok, 
kétfélék, különbözők, sőt ellenhatásúak. Itt Empedo-
cles mélyen látott: „Es ist eine tiefe Bemerkung (mond 
Hegel, Geschichte der Philosophie. I. S. 360.) , dass 
keine Einigung ohne Trennung, keine Trennung ohne 
Einigung ist; Identität und Nicht-Identität sind solche 
Denkbestimmungen , aber sie können nicht getrennt 
werden." Leucippus pedig és az idejebeli Democriius 
má3 alaptörvényt állítának, hasonlóan ellensarkíságban 
alapulót, t. i. a' teljest és az ürest ; amazt úgy ha -
tározták meg, mint levőt , emezt mint nem levőt. 
Ekkor tájban állottak elő a' pythagoreusok , kik a' 
dolgoknak alaptörvényeit a' számokban keresték. A' 
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számok elemei az egyenes é3 egyenetlen, emez ha-
tárok közé szorult , amaz hatarnélkiili ; de az egy 
mind a' kettőből van összetéve, 's a' szám az egyből 
az ellensarkiságróli tudomány, az újabb vizsgálatok 
által sokképen bebizonyosodott , 's noha nem kevés 
visszaélésekre szolgáltatott alkalmat, mindazáltal fon-
tos háromolmányokat nyú j t , ha tapasztalatokon alapul, 
's mélységében felfogatik. Így , a' világosságot és se-
tétséget ugy kell tar tanunk, mint egymást szükségké-
pen feltevöt, egymás nélkül el nein lehetőt; úgy hogy 
setétség, bizonyos mértéke nélkül a' világosságnak , 's 
emez , amannak bizonyos mennyisége nélkül , nem lé-
tezhetne. Herschel, a' legnagyobb setétben is eltudta 
olvasni az óraszámokot rájok szegezvén roppant tcle-
scopiumát. Az atmosphaera éltető , elevenítő ha-
sonlóvá tevő (assimilálo) természetét, ama benne csak-
nem megzavárhatatlan arányban munkáló elemeknek, 
azotnak és oxygennek, köszöni. Hideg, bár legyen leg-
keményebb, bizonyos mértékletű meleg nélkül nem lé-
tezhet , és megfordítva. A' pliysikusok , meg nem elé-
gedvén a' Franklin' világosításával, tettleges és nem-
leges sarkat vettek fel a' viliányosságban; hasonlóan 
történt a' mágnesességgel és galvanissággal. í gy , az 
anyag és erő elválhatatlan társaknak tapasztaltatnak 
mindenütt a' természetben. Azok is, kik csak anyagot 
vettek fel, kénytelenek valának annak erőt tulajdonítni; 
de a' melly nézet az értelem előtt meg nem ál lhat : 
mint a' melly ellenállhatlanul vitetik az erő' fogal-
mára. T u d j u k , hogy a' philosophia' kezdetében, erő-
ről nem is gondolkodott a" joniai iskola ; mignem az 
élesbben látó , elméjét különösen a' mathesis által kö-
szörülő Anaxagoras, erőt kötött össze az anyaggal. 
Hát a' mai természettudomány, mellynek annyi erőha-
tásokat volt módja megismerni, alkalma kitanulni, hogy 
lehetne erő' fogalma, 's annak szükségképeni összekap-
csolása nélkül az anyaggal. Még a' műszeres lények' 
szorosabban feltagolt ismerete is mindenütt mutogatja 
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ezt az antogonismust, még pedig azzal az igen neveze-
tes jeleneLlel , hogy minél tökéletesbek az organicus 
lények, annál kitetszőbben tűnik az (legalább általában 
véve) elő. A' nemirészek Összeolvadva mutatkoznak a' 
tilkonnöszökben , mellyek aztán a' phanerogamakban 
megkülönböztetnek. A' vérnek ü t - és véreres tu la j -
dona közötti különbség, észre nem vehető az alsóbb 
állatokban ; a' felsőbbekben nincs a* két folyany szoro-
san elszigetelve egymástól, 's csupán a' két legfelsőbb 
szakaszban tartja meg azok között mindenik tulajdon 
characterét; a' nélkül azonban, hogy kölcsönös nagy 
hatásokat egymásra , 's elszigetelt lételöknek befolyá-
íát az orgauismusra, ketségbe hozhatnék. A' sziv ellen-
tételben van a' hajszáledényekkel; amaz középre, eme-
zek a' felületre helyezvék. De ez az ellentétel sem 
tűnik fel ez alsó állatokban, hol tulajdonképeni sziv-
ről szó nem lehet. Hasonló polaritas mutatkozik a' 
nyirkedények (vasa lymphatica) és a' tüdő között (lásd 
Okén : Das Thierreich). Ezen polaritások összevetése , 
láttatja az emberrel valamint dicső oldalát a' józan ter-
mészetpliilosophiának, ugy a' fokokat a 'műszeres lé-
nyek' lajtorjáján. Látja, hogy életműtelen lények nél-
kül ö sem származhatott volna, mert azok a' fő ágen-
sek, villán}rosság, melegség, világosság az ő létére is 
megkívántatnak; tapasztalja, hogy az ő teste is, min-
den felsőbb élete mellett, van mechanicai 's chemiai 
törvények alatt bizonyos tekintetben; de látja egyszer-
smind a' nagy közt a' természet' országaiban; magát 
pedig, mint végtagját tekintheti a' földi lánczszemnek, 
's szemlélő lelke által összefüggőt a' teremtővel, ki 
mintegy önmagát akará emberben megdicsőítni, olly 
hosszú során vivén keresztül a' lényeket, az ember' 
álláspontjáig. 

Ennek az antagonismusnak voltaképeni felfogása, 
kivált az anyagnak szoros kapcsolatja az erővel, a' bá-
mulatos vékonyságú mérhetetlenek (imponderabilia ) , 
mellyekben nagy erőhatás mutatkozik, különösen a* 



92 Af természettudom a ny o k' 

világosságnak kétségbe nem hozható anyagi substratú-
rna ; mindenek felett annak bebizonyosodása , hogy az 
égitestek közötti roppant térek anyagtalanok nem lehet-
nek, hanem kell ott igen nagy finomságú aethernek el-
terjedve lenni , söt kell az egész universumban, a* 
mennyiben t . i. az astronomia egy középponti nap -
felé tanítja vonzódni a' kisebb napokat, melly vonzó-
dást üres térben tör ténni , analógia szerint okoskodva, 
nem hihet jük: mind ezek, útat vágatnak az értelem-
mel (hogy ugy tegyen ki) a' lelkek' országába, a' nél-
kü l hogy a' scholasticusok' egyes lényét (ens simplex) 
kellene felvennünk. Söt felemelnek ama vizsgálatok, az 
universum, és az ezt észképben (ideában), átható, lel-
kesítő örökvaló közötti legfelsőbb antaganismusra: olly 
lépése a' philosophianak, melly csupán a' természet' 
mélyebb vizsgálatának, az analysalt anyagok', és erők' 
szorosabb ismeretének, lehete háromolmánya. 

Csak itt mehett a' metaphysica a' pantheismus és 
theismus közötti úton, biztosan; legalább, legkevesebb 
nehézségek között. Az örökös idea alatt élünk mind-
nyájan , mindenütt ezer nyoma tíinik elő az ő rólunk 
való gondoskodásának, akármerre vessük szemeinket, 
az ő gondoskodása alól magunkat el nem vonhatjuk. 
A' theismus, elszigeteli a' világot az azt teremtőtől; 
ellenben a' pantheismus, Összezavarja a' ket tőt , mit 
csak egyesítni kellene. Amaz, nem látja ál tal , hogy 
a' megkülönböztetés elválasztássá alacsonyul l e , ha az 
örökös idea a' végessel (képszerint , nem voltaképen 
értve) össze nem kapcsolódik: e' szerint soha sem me-
het mintegy bele az emberi létek az éltető lénybe, kö-
vetkezésképen, ember istennel meg nem engesztelőd-
hetik. Legfelségesebb háromolmánya a' philosophianak, 
meggyőződni a r ró l , hogy van rólunk öntudatja az örö-
kös ideanak, hogy tőle ismertetünk. A' lélekismeret élő-
szava annak, ki az által biztatva, dorgálva, helybe-
hagyva, kárhoztatva, jutalmazva, büntetve, beszél. 
Mindenki érzi belsejében, hogy köteleztetik, vagy akarja 
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vagy nem, engedni azon mennyei hangnak; tudja hogy 
az elől el nem rejtezhetik, 's itt tűnik fel ezen nézet-
nek felsőbb állása annál, mi a' lélekből csak magából 
veteti a' kötelesség teljesítésekor a* parancsokat , fe l -
sőbb törvényszékről nem akarván tudni. Azt mondja 
Kant: „Das blosse Gesetz fü r sich kann ein Gegenstand 
der Achtung und hiermit ein Gebot seyn" (1. Grundle-
gung zur Metaphysik der Sitten. Grcitz, 1796. S. 15). 
Nem is említvén, l e h e t - e illyen kötelesség? meg-
egyez-e természetünkkel ? jó volna-e a' hajlandóságot 's 
szeretetet kiszaggatni szivünkből elhalgatván, mi az a' 
belső törvény? mi az autonomia? l e h e t - e az iránt 
helyes fogalmunk csak a' psychologiábol indulva ki? 
nem valami más tehetségében gyökerezik-e az a' l é -
leknek? a' melly tehetséget, különösen, a' többi orga-
nicus lényekre figyelmezés által foghatunk fel tisztáb-
ban; csak azt kérdem: tarthatjuk e a' lélekisme* 
ret csupán okosságunk szavának? mert hiszen igy az a* 
lélekismeret volna a' mi hatalmunkban, és nem mi azé-
ban, igy nem gyakorolhatna az rajtunk olly földinél 
magasabb erőt , mit még a' mások felett álló zsarno-
kok is kénytelenek valanak érezni. *) Aztán ha kérdjük 
a' theistat: honnan szái*mazik a' szüntelen előhaladás-
nak szüksége ? honnan a' kötelesség mindig közelíteni 

*) Helyesen mondja Bouterveh (Religion der Vernunft S. 
552): „Die Systeme der Uneigennützigkeit, wenn sie 
uns unbedingte Pflichterfüllung ohne religiösen Glau-
ben ansinnen, entweder zu einem blinden Gefühle ihre 
Zuflucht nehmen, oder uns auf einen Machtspruch 
unserer subjectiven Menschenvernunft verweisen müs-
sen, deren Autorität zwar jeder Vernünftige anerkennt, 
aus dem Gesetze sich aber doch nicht erklären lässt, 
woher das Gebietende in dem menschlichen Bewusst-
seyn stammt." Ha Boutervek az itt érintett ideát, 
való felfogásra , es minden olclalróli megvizsgálásra 
méltatta volna, más húromolmányokat mutatna mun-
kája. 
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istenhez? csak Talamennyire kielégítő feleletet is hídban 
várunk. A' categoricus imperativus éreztetheti ugyan 
emberrel , hogy az isteni ideának nem tett eleget; de 
arra, hogy annak eleget tegyen, semmi módon nem kény-
szerítheti, mert ha ezt tehetné, hol maradna akkor az 
önerejű szabad elhatározás? Ha pedig bírunk szabad 
elhatározási erővel, szint ugy eltávozhatunk az örökös 
ideától mint hozzá közelíthetünk. 

Az emiitett antagonismust kiterjeszti a' természet 
philosophia, a' jóra és roszra. Előtte a' rosz arra való, 
hogy a' jónak segédkezet nyújtson. Miképen szükséges 
bizonyos mennyisége a' setétségnek hogy világosság ho-
zattassék elő , ugy rosz nélkül a' jó nem létezhetne, 
így ez a' philosophia nem teszi mintegy vádolva okául 
a' rosznak a' fővalót; előtte a' rosz nem tökéletlenség, 
hanem szükséges feltétele a'jónak. A'világ eredetiképea 
tökéletesen származott az öröklényből: kifejlődésre, meg-
érésre van annak szüksége. 'S itt tűnik fel a' históriá-
nak magasabb állása, 's azon fenséges czélja, hogy az 
emberiség' fejlődésének fokaira figyelmezzen; igy lesz 
a' história, az öröklényről elszakadt emberiség' lassan-
kénti visszatérésének tudománya amaz eredeti forrás-
hoz: olly nézet, mellyel, a' különben sokban máské-
pen gondolkodó franczia reformáló Cousin is hódol a* 
Schelling ])kilosophiajának. 

Ha végre más philosophiának van ereje reményt 
gerjeszteni annak megmaradása iránt, mi bennünk gon-
dolkodik, mennyivel inkábh ennek, melly keresi a' t e r -
mészetben elszórt ideákat, hogy azokat czéljára f o r -
díthassa. A' természetphilosophus látja igazán, hogy 
semmi el nem veszhet a' természetben. Azt lehetne 
gondolni, hogy ha p. o. faszén elégettetik, sem füst 
sem más látható melegségen és világosságon kivül , de 
a' mellyeket nem szoktunk testieknek tartani, nem 
mutatkozván, az , az égetés áltat tökéletesen elenyé-
szett. De szorosabb vizsgálat után megtaláljuk a' fe l -
menő forró levegőben az egész elveszettnek gondoltat-
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hatót , még pedig mint mérhető anyagot (matéria pon-
derabilis) egyesülve uj kapcsolatban a' levegővel. Nem 
hogy elveszett volna az elégett szén, sőt azzá lett , mi 
volt szénalakban létezése előt t , t. i. hatalmas ágens a* 
világ nagy oeconomiájában, 's fő fentartója a* növényi 
's állati életnek; 's mindig alkalmatos fog az maradni, 
hogy megfussa elébbí xítját, ugy hozván magokkal a' 
körülmények ; ugy hogy ngyanazon részecske fekhetik 
sok századokon által elrejtve valamelly mészsziklá-
ban, mig végre napfényre hozatik, a* mészkemencze 
által szabaddá tétetik, a' levegővel összevegyül, a' nö-
vényektől felszivatik, 's egy lesz a' számtalan organi-
cu3 lények alkotó részeik közül; miglen a' változó kö-
rülmények ismét hosszas nyugalomra határozzák, a* 
nélkül azonban , hogy tehetségétől elkezdhetni elébbi 
munkálatit, megfosztathatnék. És csak ez a' substan-
tia volna elveszésre kárhoztatva , mellynek szük az 
egész természet, mellynek énje, 's magára ható felsé-
ges tulajdona, 's a' természetben rejtett ideákat nap-
fényre emelő ereje az örököslénnyel mutat némi hason-
lotosságot? A' természetphilosophus, ki l á t ja , hogy 
az idea mindenütt megvalositni törekszik magát, t a r -
taná chimaeranak azon belső mennyei szót, melly benne 
reményt és életet kiált? A' viliányosság ott hagyja a' 
tesLeket a' nélkül, hogy elenyésznék; 's annak élete vol-
na szorosan a' test életétől függő , melly mielőtt ta-
gok látszanak, mielőtt a* szívverés elkezdődik, mintegy 
thront emel magának az agyban az ő organumában? 

Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, 
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt ! 

Auf, bade Schüler unverdrossen 
Die ird'sche Brust im Morgenroth. 

Göthe. 

M o c s i M I H Á L Y . 



i V. 

B e v e z e t é s természet i jogba. 
M á s o d i k k ö z l é s . 

A' természeti jog és vele rokon tudományok közti 
különbségről. 

19. §. 
Mellyek mondatnak rokontudományoknak , és miért 

szükség szólani a' különbségről, melly azok közt 
vagyon? 

Tudomány tárgy ilag véve a* hasonnemü ismére-
teknek rendszeres Összesége; minden tudományban tehát 
munkál az okosság, az isméreteket ki fejtvén, a' ha-
sonnemű isméreteket a' küló'nnemüektől elválasztván, az 
elválasztottakat bizonyos rendbe szedvén, és mert ezek-
nek minden tudományban kell megtörténni, azért e* te-
kintetből minden tudományok között valami összeköt-
tetés és hasonlatosság vagyon. Minden tudományoknak 
egy közŐ3, távoli kútfőjök van , az okosság, melly 
nélkül tudomány lehetetlen; de különös, közelebbi kút-
főjök e' kivűl különbözők lehetnek , és ezt tekintvén, 
az emberi isméretek' Összesége különös tudományokra 
osztatik, a' mellyek rokoniaknak, vagy nem ollyanok-
nak mondatnak, a' mint kozottök szorosabb, vagy tá-
gosb összeköttetés van. Némellyek ama' tudományokat 
mondják rokaniaknak, mellyeknek különös kútfőjök 
is ugyan az, azokat pedig, meliyeknek tárgyok egy 
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részben ugyan az, nevezik határosoknak Mi szólani 
fogunk e' helyett a' különbségről, melty a' természeti 
jog közt egy részről, és az crénytudomány, politica, 
szerzett jog, szerzett jog' philosophiája, szerzett jog* 
történettanja közt más részről létez, mert e' tudomá-
nyok a'természeti joggal szorosb összefüggésben vannak. 

Több okok vannak, mellyek javasolják, hogy a' 
tudományokat müvelök átaljában szóljanak a' különb-
ségről , melly az általok előadott és a' többi rokon 
tudományok közt létez, és mi különösen értekezzünk 
a különbségről, melly a' természeti jog és vele rokon 
tudományok közt találtatik ; e' következendők pedig 
azok: 1-ör valamelly tudomány tiszta szemléletének 
megszerzésére nem elég annak érteményét tudni, ha-
nem erre leginkább szükséges, hogy az előadandó t u -
domány, és vele rokon tudományok közt a' különbsé-
get szorosan meghatározzuk , és így e' tudományok 
között a' határokat kijeleljük, mit megtévén a' tudo-
mánynak már sokkal tisztább Í3méretével bírhatandunk. 
2-or Mert több tudományok egymással szorosabb kap-
csolatban vannak, hacsak tökéletesen egymástól meg 
nem választatnak, könnyen megtörténhetik, hogy e' t u -
dományok közt zavar támad, az egyik tudományhoz 
tartozó ismereteket a' másikba átvivén; hogy tehát a' 
tudományok között minden összekeverést, az ismere-
tek' és tárgyak' felcserélését elkerülhessük, szükséges 
minden tudományban a' rokonságban lévő tudományok' 
különbségéről, nekünk pedig a' természeti jog és vele 
rokon tudományok közti különbségről szólanunk. 3-or 
Mert az emberi okosság véges és határozott, a' termé-
szeti jognak szoros elválasztása a'rokon tanaktól nem cse-
kély segedelmükre lesz azoknak, kik e' tudomány míve-
lésére szánták magokat, mert ezek; elhagyván azt, a 'mi 

*) Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft oder 
des Naturrechts , von Dr. Karl Heinrich v. Gross. 
Stut tgar t und Tübingen. 1829. §. 50. 

T U D O M Á N Y T . Ú . I . 1. K . 7 



402 Bevezetés 

a' természeti joghoz tartozni látszik ugyan, de valóban 
valamelly más tanhoz tartozik, erejüket jobban ponto-
síthatják, az ismére tek' felfedezésükben és rendbe sze-
rencsésebben munkálódhatnak. De azok is, kik e' tudo-
mány' megtanulásában iparkodnak a' természeti jog és 
vele rokon tudományok közti különbség' szoros megha-
tározásából hasznot vonnak, mert ez által minden fe-
lesleges elmefuttatástól megóvatnak, és az emberek' 
cselekedeteikről egy tekintetben, ugyan azon okfők sze-
rint Ítélni megszoknak, a' mi lehetetlen, ha a' termé-
szeti jog a' vele rokon tudományoktól szorosan elkülö-
nözve nincsen; mert ezt feltévén, a' természeti jogban 
is különféle okfők szolgálván alapul , az emberi cse-
lekedetek' megítélésében is majd erényi , majd jogi, 
majd politicai okfőt fognak követni, a' mint épen eszök-
be j ö , rendszeres isinéretekkel birni nem fognak, és 
szorosan gondolkozni meg nem szoknak. 4-er A' tudós-
nak nem elég valamelly tudománynak csak belső fogla-
latját ismerni, hanem ennek viszonyát is a' többi, 
különösen pedig a' rokon tudományokhoz tudnia keli ; 
azért is szólunk a' természeti jog és vele rokon tudo-
mányok közti különbségről, mert ezt ismervén, átlá-
tandjuk egyszersmind, mi helyen és viszonyban légyen 
a' természeti jog a' többi tudományok között. 

20. §. Az okosságnak hét törvényhozása , tudniillik 
az erényi és jogi. 

Az erkölcsi törvényeket szoros értelemben kétfé-
léknek, t. i. erkölcsieknek legszorosabb értelemben, és 
jogiaknak lenni, mondottuk (4. §.) 's azért Í3 az okos-
ságnak kétféle törvényhozás tulajdonítatik: erényi és 
jogi. E' törvényhazások megegyeznek egymás közt ab-
ban, hogy gyakorlatiak, és az okosságból származot-
tak; de még is lényegesen különböznek egymástól, a' 
mit e' kővetkezőkből átláthatni: 

1 -ör . Minden törvénynél megkell különböztetni a' 
törvényt magát, vagy az állítást, melly a' cselekede-
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linkben követendő szükséget kimondja , '3 mellyből 
megtudjuk, hogy valamelly cselekedet tevése vagy el-
múlasztása kötelesség , a' törvény' ösztönétől , vagy 
amaz alányos októl, melly a' személyt a' törvény' meg-
tártására reáveszi. A' törvényhozás' ösztöne vagy belső, 
vagy külső: az előbbi a' törvényben magában foglalta-
t ik, és annál mutatkozik , a' ki egyedül a' törvény' 
kepzelése által határoztatik el annak megtartására ; az 
utóbbi nem a' törvényben foglaltatik, hanem a' sze-
mélyre kívülről h a t , és valami jónak reménységében, 
vagy rosznak félelmében helyhezlelik. A' törvények , 
mellyeknek csak belső ösztönök van és lehet, erény 
törvények, és az erény törvényhozásnak tárgyai; a' tör-
vények pedig, mellyek külső ösztönt is megszenved-
nek, jogtörvények, és a' jogtörvényhozás' tárgyai. A' 
belső ösztön a' kötelesség' képzeléséből áll , az az: mi-
dőn a' törvényt megtartjuk egyedül azért, mert a' tör-
vény által ránk szabott kötelesség azt kívánja, akkor 
belső ösztön által határoztatunk e l ; a' külső ösztön az 
erő- és kényszerítésben helyheztetik, az az: midőn min-
den jó akarat nélkül a' törvényhez alkalmazzuk ma-
gunkat csupán azért, mert az ellenkező esetben hasz-
nálható erőszaktól félünk, akkor külső ösztöntől indi-
tatunk. 

2-or . A' jogi törvényhozás a' külső , az erényi pe-
dig mind a' külső , mind belső kötelességeket határoz-
za meg, mert az előbbi törvényhozás a' külső csele-
kedeteket, az utóbbi a' külső- és belsőket egyszersmind 
tekinti. Az okosság a' jog törvények által azt akarja 
eszközleni, hogy az emberek e' földön együtt létezhes-
senek, és mert ez a' korlátlan szabadság mellett lehe-
tetlen , azért a' jogi törvényhozás a' külső szabadság-
gal élésben megtartandó olly korlátokat szab , hogy 
mindenkinek szabadsága egymás mellett megmaradhas-
son, és az emberek mint személyek társaságban élhes-
senek. A' jogtörvények szintannyi szükséges feltételek 
arra , hogy az emberek* szabadságokat Összeegyeztetni, 

7 * 
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és a* társas életet az emberek közt eszközleni lehessen. 
De ki a' jogtörvényeknek eleget tesz , az a' gya-
korlati okosság minden parancsinak még eleget nem 
te t t , mert a' gyakorlati okosság az embertől szükség-
képen megkívánja, hogy a' jogtörvény által biztosí-
tott külső szabadságával az ember' czéljának létesíté-
sére ön magában törekedjék. Ama törvényhozás, melly-
nek ez utóbbi tárgya, erényi törvényhozás, ennek tör-
vényei erény tör vények. Az erény tör vények az ethicá-
nak, a' jogtörvények a' természeti jognak tárgyai. 

3-or. Az okosság' erényi törvényhozása a' csele-
kedetek' erkölcsiségét tekinti , és azt kivánja, hogy a' 
cselekedet mind külsőképen, az az: a' mint azt tapasz-
talhatni , mind belsőképen az az: az akaratra és ösz-
tönre nézve is jó legyen; e' jogtörvényhozás ellenben 
a' cselekedeteknek törvényességét tekinti, nem gondol-
ván azzal, a' cselekvő a' törvény iránti tiszteletből-e 
vagy más külső ösztönből tett légyen. Törvényes a' 
cselekedet a' törvény' betűje- erkölcsi pedig annak szel-
leme szerint, vagy is: törvényes a' cselekedet, ha tör-
vény' betűivel, erkölcsi pedig, ha annak szellemével 
is megegyez. A' jogtörvényhozás nem tekinti a' cse-
lekedet' ösztöneiL, és úgy is e' társás élet fenntartására 
az emberek közt mindegy, akármi ösztönből tartotta meg-
légyen az ember a' törvényt külsőképen: az erény tör-
vényhozás az ösztönre is figyelmez. Olly kötelességek', 
mellyek' megtartása nélkül a' társas élet az emberek 
közt lehetséges, teljesítésére, senki sem kényszerítethe-
t i k , és illy kötelességek az erény törvényhozáshoz tar-
toznak; olly kötelességek pedig, mellyeknek megtar-
tása az emberek közű társas élet' lehetségére szüksé-
ges, erővel is eszközöltethetnek, és a' jogtörvényho-
záshoz tartoznak. 

4-er. Az erény törvénynek megtartása a' cselek-
vőnek belső meggyőződésétől, Ítéletétől és lelkiismére-
létől függ; mi legyen erénykötelességem, csak én Ítél-
hetem meg , mert az a' körülményektől , a' cselek-
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vőnek tudatától és lelkiismeretétől függésben van , te-
hát erény kötelessége senkinek sem lehet, ha csak arról 
tudata nincs. Innen értetődik, hogy azok, kiknek okos-
ságok, tehát öntudatok is nincsen, erényképen nem 
köteleztetnek. Jogkötelességem lehet, vagy is a' jog-
törvény kötelezhet, ha azt nem tudom is, mert a* 
jogtörvény egy valakinek jogot tulajdonítván, a' töb-
binek kötelességet szab, és mert a' jog külső körül-
ményeken alapúi, arról mindenki meggyőződhetik, 's 
a' kötelezettnek ellenállása mellett is, végre hajtathatik. A' 
mondottakból megérthetni azt is, miért nem lehet az e-
rénykötelességnek teljesítését erővel eszközleni, a' jog 
kötelességét pedig igen, mert amaz a'kötelezettben mágá-
ban, ez pedig a' mindenkitől megismerhető jogban gyöke-
rezik;- ama mindenkinek nem nyilvános, emez igen is az. 

5-őr. A3 jogtörvény nem parancsolja, hogy az 
emberek egymással társaságban éljenek, hanem felteszi, 
hogy azok vagy szabad akaratból, vagy történetből 
társas állapotba léptenek. Az erénytörvény pedig pa-
rancsolja, hogy az ember másokkal társaságban- éljen, 
mert e' kivül ereit és teheiségit nem művelhetné, és 
rendeltetésére nem törekedhetnék. A' jogtörvényho-
zás azt akarja , hogy kiki más emberekkel társas álla-
potban élvén, különös, szabad czéljait létesíthesse; az 
erénytörvényhozás pedig minden külső és belső cselek-
vésinkben összehangzá&t kivan az okossággal. 

6-or. E' törvényhozások, azoknak tárgya, czélja és 
ösztönére nézve különbözők ; a' jog törvényhozás kül-
ső , mert a' külső cselekedeteket tekinti , az emberek 
közt azok'külső viszonyira nézve, a' társalkodhatást ezé-
lozza, erő és kényszerítés által erősitetik. Az erény-
törvényhozás ellenben belső , leginkább a' belső csele-
lekedeteknek alkalmazását a' törvényhez kívánván, az 
akaratot jóra képezvén, ösztöne is belső, melly t. i. 
a' törvényben magában foglaltatik , és a' kötelességnek 
képzeléséből, a' törvény iránti tiszteletből áll , minden 
kényszerítést kizárván. 
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A' mondottakból értetik 4-ör. Hogy e lét tör-
vényhozásnak egy közös kútfőjök van, t. i. az emberi 
okosság, és szorosan véve nem egyebek, mintáz ugyan-
egy okosságnak az ember' különbféle cselekvőségére al-
kalmazott különböző munkálkodása. 2-or JE' törvényho-
zások sokban megegyeznek, de egymástól mivtfltikép 
különböznek is ; egymással mégis soha sem ellenkez-
nek, mert az okosság mind a' két törvényhozásnak kút -
fője, magával nem ellenkezhetik. 3-or A"* jogi törvény-
hozás köre sokkal szűkebb mint az erényié, az csupán 
külső cselekedeteket, ez pedig a' külső- és belsőket 
is tekintvén. Mert azokban az emberek közti társal-
kodás nélkül az emberiség' czélját elérni lehetetlen, 
a' társalkodást pedig letesíteni a' jogtörvényeknek 
czélja, azért a' jogtörvényhozás' parancsainak megtar-
tását keli eszközleni előbb, mintsem az emberek , az 
erény tör vények szerint cselekedvén, az erkölcsiségre 
és az ehhez mért boldogságra igyekezhessenek: az em-
ber' külső szabadságát kell bátorságosítani előbb, mert 
máskép erkölcsikép jó külső cselekedeteket tenni le-
hetetlen. 

21. §. Különbség a" természeti jog és erény tan 
(etli ica} között. 

A' természeti jog és az erény tan közt legnagyobb 
összeköttetés van, mert ugyan egy tudománynak t. i. 
a' bölcselkedésnek, különösen a' gyalorlati bölcselkedés-
nek részei; mindkettőnek ugyan egy kútfője van, t . i. 
az okosság és az ember' természete; mindkettő általá-
nos alapszabályokat ád elő, mellyekből törvények mint-
egy az ember' cselekedetire nézve leendő szabályok 
származtatnak; mindkettő az ember' cselekedetit te-
kinti ; tárgyaiknak egy része is közös t. i. a' jog köte-
lességek ; végre mindkettő ugyan egy okossági czélra 
irányoz, t . i. az emberiség czélja- és rendeltetésére, vagy-
is az ember' gyakorlati cselekvőségének megegyezésére 
a' valódi okossággal. Különböznek még is egymástól: 
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1-öl*. Al födllitdsra nézve. Az erénytan e' főál-
lítást követi: minden viszonyidban az okos természe-
tednek méltósága szerint cselekedj, hogy a' le cselekvési 
szabályod az okosság szerint általános törvény lehes-
sen , vagy úgy hogy cselekvési szabályodat az okos-
ság közönségesen, szükségképen, és mindig javaihassa, 
és javalnia kelljen is. A' természeli jognak pedig ez 
főállítása: külső cselekedetidben olly szabályt köves3 , 
hogy más emberek veled társaságban együtt létezhes-
senek, czéljokra és rendeltetésökre törekedhessenek. 

2-or. A' körre nézve. Az erény tan köre mind 
tárgyra, mind alányra nézve kiterjedtebb, mint a' t e r -
mészeti jogé. És pedig tárgyra nézve: mert az erény-
tan az embernek egész cselekvőségét, tehát mind bel-
ső mind külső cselekedeteit tárgyazza , cselelcede-
tinknek általános megegyezését az okosság' törvényi-
vel kivánván. A' természeti jog' tárgya egyedül a' 
külső cselekedetek, de ezek sem mind, hanem csupán 
azok, mellyek az emberek közti társalkodást lehetet-
lenné tehetnék, tehát mellyek másokra hatnak: a ' k ü l -
ső cselekedetek, mellyek egyedül a' cselekvőre szorítvák, 
a' természeti jog' tárgyát nem teszik. Alányra néz-
ve ; az erénytan törvényeket szab minden embereknek, 
akár társas, akár társatlan életben 's egyedül éljenek; 
a' természeli jog pedig egyedül a'társaságban létéző em-
bereket tekinti, mert társas élet nélkül jogot nem 
is gondolhatni. 

A' cselekedetekről, a' mennyire azok a' természeti 
jognak tárgyát teszik, e' helyen még e' következendőket 
kell megjegyezni: csupán belső cselekedetek azok, mel-
ly éknél egyedül a' lélek munkálódik; csupán külső cse-
lekedetek pedig azok, mellyekben a' léleknek semmi 
része nincs, a' millyenek a' minden ön-vagy cseleke-
det tudata nélkül véghez vi t t , és kényszerített csele-
kedetek ; külső és belső cselekedetek egyszersmind azok, 
mellyekben mind a' lélek, mind a' test részt vesz. 
Ezek közül a' csupán belső cselekedetek az erény tan-
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hoz tartoznak, nem pedig a' természeti joghoz, mert 
az erénytan minden cselekedetinket tekinti, és a' csupán 
belső cselekedetek által az emberek közti társaságot há-
borgatni nem lehet; a* csupán külső cselekedetek sem az 
erénytanhoz, sem a' természeti joghoz nem valók, mert 
e' cselekedetek gépelyesen történnek, és ezek' betudá-
sáról, valamint az ezek iránti erkölcsi törvényről, melly 
szerint t. i. azok tétessenek, szó nem lehet; *) a' külső 
és belső cselekedetek egyszersmind az erénytanhoz is, a' 
természeti joghoz is tartoznak, ahhpz, mert az okos-
ság azt kivánja, hogy cselekedeteink átaíjában véve ön 
törvényivel megegyezzenek, ehhez, mert azok által az 
emberek közti társáságot háborgatni lehet. Midőn te-
hát azt mondjuk, hogy a' természeti jog' tárgya a' 
külső cselekedetek, nem csupán külső cselekedeteket 
értünk, mintha a' természeti jog a' cselekvő' akarat-
jára és szándékára nem tekintene: a' csupán külső cse-
lekedetek emberi cselekedeteknek neveztetni nem is ér-
demelnek. A' cselekedet' jogos - vagy jogtalanságának 
(actionis justitia vei injustitia) megítélésénél a' cselekvő' 
szándékára is szükség figyelni, a' rnínt ezt elegendőké-
pen mutatja a' különbség a' gonozság (dolus) és vét-
kesség (culpa) és ennek lépcsői közt. Ide járul, hogy a' 

*) De innen nem következik, hogy az egvedűl külső cse-
lekedeteket akadályozni jogunk nincs, ha azok által 
j ugaink' elesében háborgattatunk. Meg kell külön-
böztetni e' helyen a' cselekedet' belső vagy személy-
be! i jogtalanságát annak külső vagy tárgybeli jogtalan-
ságától (injustitia actionis subjectiva", objectiva); a' 
csupán külső cselekedetek belsőképen jogtalanok nem 
lehetnek, mert belsőjök nincs is, a' lélek és akarat 
azokban semmi részt sem vévén, de külsőképen jog-
talanok , vagy is más' jogai ellen irányzottak lehet-
nek , és azért a' mennyire azt jogaink' sérthetetlen-
ségének fentartása kivánja , erővel és kényszerítéssel 
is akadályoztathatnak, de nem büntethetnek, mert 
ehhe z a ' cselekvésnek belső jogtalansága is szük-
séges. 
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külsőképen mindenben ]iasonló cselekedeleknek törvé-
nyes hatások különbféle a' cselekvőnek különbféle szán-
déka szerint, igy p. o. valamelly dolognak átadása (tra-
ditio) többféle törvényes sikerű lehet, a' mint a' dolog 
vagy ajándékozó, vagy kölcsönadó, vagy cserélő szán-
dékkal adatott. A' cselekedeteknek erényi és jogi megité-
lésök között az a' különbség van, hogy az erényi meg-
ítélésnél a' cselekvőnek egész erkölcsi cselekvés módjára 
és a' szabályokra, mellyek szerint minden cselekedeteit 
véghez viszi , a' jogi megítélésnél pedig az akaratra 
akképen, a' mint valamelly egyes cselekedetnél magát 
kimutatta, van figyelem, tehát a' cselekedet jogi meg-
ítélésénél a' cselekvőnek ez előtti jó vagy rosz akaratja 
változást nem okoz. Az erényi megítélésnél könnyen 
hibázhatunk, mert a1 cselekvőnek erkölcsi bélyegét, 
melly belsőjéhez tartozik, mindig nem ismerhetjük. 
Ez állítást: bíró cC belsőkről nem itél, a' mondottak 
szerint csak a' csupán belsőkről kell érteni. 

3-or. Anyagra nézve: az erénytan a' kötelessé-
geket adja elő, és pedig mindnyájokat akár az isten, 
akár ön maga, akár mások iránt valók, akár jóaka-
ratbéliek, akár -kényszerítettek legyenek azok; a' ter-
mészeti jog pedig leginkább a' jogokról szól, és csak 
ama kötelességeket adja elö, mellyek a' jogokból, é r -
tetödnek, vagy is a' jogkötelességeket. Az anyagnak 
egy része az erénytan és természeti jogban közös, mert 
t. i. mind amaz mind emez szól a' jog vagy kénysze-
rítelt kötelességekről: de az erénytan úgy , a' mint az 
okosság e' kötelességeknek meg tartásokat is egyedül 
jó akaratból, 's a' törvény iránti tiszteletből kívánja, 
a' természeti jog pedig úgy , a mint e' kötelességek 
mas jogának megfelelnek, és azokat erővel is kicsikar-
hatni. 

4-er. Az ösztönre nézve: az erénytan ösztöne 
(elater) a' kötelességnek képzelése és a' törvény iránti 
tisztelet, tehát belső, a' törvényben magában foglal-
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t á to t t ; az erény tan olly cselekedetekre nézve is szab 
törvényt , mellyek minden kényszerítéstől mentek. A' 
természeti jognak ösztöne külső az az: nem a' törvény-
ben magában létező, különösen az anyagi erő és kény-
szerítés. Az erénytan a' cselekedeteknek erkölcsiségét 
akarja, vagy is hogy a' külsőkép jó cselekedet jó aka-
ratból is tétessék, és mert az akaratot kényszeríteni 
nem lehet, azért az erény tanban kényszerítésnek helye 
nincs; a' természeti jog megelégszik törvényességgel, 
vagy azzal, hogy a' cselekedet külsőkép törvény sze-
rinti legyen, s' mit erővel is eszközleni lehet. 

5 -ö r . A' törvényhozásra nézve: Az erénytanban 
művel az okosságnak erényi törvényhozása, melly mind 
czéljára, mind ösztönére nézve belső; a' természeti jog-
ban pedig az okosság' jogi törvényhozása, melly mind 
tárgya mind czélja, mind ösztönére nézve külső. Az 
erénytan azt akar ja , hogy a' cselekedet erkölcsikép jó 
legyen, a' természeti jog egyedül törvényességet kiván. 
Innen még sem következik, hogy valamelly cselekedet 
a' jogtörvény előtt megállhat, vagy jogos lehet, melly 
az okosság erény törvényivel külsőkép is ellenkezik. 
Az erény torvénynyel belsőképen ellenkező cselekedet, vagy 
is az olly cselekedet, melly nem a' törvény iránti tisz-
teletből, nem jó akaratból tétetett, jogos lehet, csak 
az kíilsókép az okosság törvényével ne ellenkezzék ; de 
az erkölcsi tör vény nyel külsőképen is ellenkező cseleke-
det jogos nem lehet, mert nem is törvényes, vagy 
is : a' melly cselekedetet az erkölcsi törvény külsőké-
pen , nem tekintvén „az akaratot, hogy ez jó vagy 
rosz-e, kárhoztat , az jogos nem lehet, mert máskép 
az erényi és jogi törvényhozás közt ellenkezés tamadna, 
a' mi lehetetlen, mert az okosság e' két törvényhozás-
nak kútfője magának ellen nem mondhat. Tehát né-
ínellyeknek amaz állításokat, az erkölcstelen cseleke-
det jogos lehet, úgy kell érteni, a' mint már felébb 
is ( 14 . $.) érintettük, t. i. a' belsokép erkölcstelen, 
vagy nem csupa jó akaratból, nem a' törvény iránti 

l 
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tiszteletből tett cselekedet, külsőképen az erkölcsi tör-
vénnyel megegyezhet, vagy törvényes és jogos lehet j 
hanem az egészen erkölcstelen, vagy is belső- és kiilső-
kép az erkölcsi törvénnyel ellenkező cselekedet törvé-
nyes és jogos nem lehet. Az itt mondottak különösen 
a' külső másokra ható cselekedetekre alkalmazhátolc, 
mellyekről Droste - Hülshoff is (Lehrbuch des Natur-
rechtes, oder der Rechtsphilosophie, Bonn, 1823. §. 
40.) azt mondja; hogy mind azon erkölcstelen csele-
kedetek, mellyek által nem teszünk a' mások iránti 
kötelességgel ellenkezőt, még nem sértések és szabad, 
jogos cselekedetek; de ez által azt is elismérni látszik, 
hogy mind azon cselekedetek, mellyekkel valamit a' má-
sok iránti kötelesség ellen teszünk, vagy is: mellyek 
az erkölcsi törvénnyel külsőkép is ellenkeznek, tilosak és 
jogtalanok, mert ezt megtagadván jogtalan cselekede-
tek nem is volnának, az olly cselekedetek, mellyek a' 
mások iránti kötelességgel nem ellenkeznek, és ollya-
nok közt, mellyek ezekkel ellenkeznek, közép nem lé-
vén. Ezek szerint lehet és kell is megítelni az esetet, 
midőn a' hitelező legkisebb szükségtől sem kényszerí-
tetvén a' kölcsön adott pénz szoros megkivánása által 
az adósat végső Ínségre jutat ja , ez esetben a' hitelező 
nyilván ollyat tesz, a' mi mások iránti kötelességünk-
kel ellenkezik. Sőt az okosság nem c?ak olly külső 
cselekedeteket, mellyek a' mások iránti kötelességekkel 
ellenkeznek, hanem átaljában minden erkölcstelen cse-
lekedeteket kárhoztat, és az erkölcstelen cselekedetnek 
létezni joga nincs olly értelemben, hogy azt valakinek 
ellenállása mellett erőszakkal is végre hajtani lehet, 
sőt inkább az erkölcstelenséget erővel is akadályozni az 
okosság megengedi, de még is az ember akaratjától 
függ, hogy az okosság javallását megérdemelni, és az 
erkölcstelen de még nem jogtalan cselekedetet erővel és 
kényszerítéssel megakadályozni akarja - e. Az erkölcs-
telen cselekedetekhez jogunk nincs. 
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6-01*. Ä czélra nézve *). Az erénytan az embe-
rek' akaratjokat javítani, az erény' szeretetét az embe-
rek' szivébe oltani, és azt eszközleni akarja , bogy az 
emberek napról napra a' szentségnek eszméjéhez az is-
tenhez, kihez mindenben hasonlók ugyan soha sem le-
hetnek, közelebb jöjenek ; a' természeti jognak czélja 
a' jogosság, mellyet az emberek közt megállapítván, 
azok egyszersmind társaságban élhessenek, és mind az 
emberiség köz, mind pedig tulajdon, különös czéljaikra 
törekedhessenek. 

22. A' polgári tudományoF (scientiae civiles, 
Staatsw issenschaft en) t elíntete. 

Polgári tudományoknak neveztetnek azok, mellyek 
a' polgáriság (civitas) czéljával és ennek elnyerhetésé-
vel foglalatosak. A' polgári tanok tanítják: mi a' pol -
gáriságnak czélja, miképen lehet azt létesíteni; mi-
képen és melly eszközökkel közeledtek légyen az em-
berek ahhoz különböző időkben; mikép, melly eszkö-
zök által és milly sikerrel iparkodnak az emberek e' 
czélt létesíteni különbféle polgáriságokban. A' jíolgári 
tanok minden történetekre és viszonyokra úgy tekinte-
nek, a'mint azok a' polgáriság' czéljával Összefüggésben 
vannak, és abba behatnak; e' tudományok megszerzik 
nekünk és nevelik is a' tehetséget, melly által mégis-
mérhet jük az összekötést, melly az emberi életben elő-
forduló esetek és a' polgáriság' czélja közt vagyon, és 
ekkép polgárikép müveinek bennünket. 

Ámbár a' polgáriságnak mind belső elintézésében, 
mind pedig külső viszonyiban a' polgáriság' czélját mint 
elhatározó szabályt tekinteni kell, és e' tekintetből min-
den polgári tanok egymással megegyeznek, még is esz-
közök, mellyek a' polgáriság' czeljához, tekintvén an-

*) A' közelebbire ne/ve t . i. mer t az erénytan és termé-
szeti jog egy közös távoli czélra, az ember rendel-
tetésé elérhetésére irányzanak. 
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Rak belső és külső viszonyait, vezethetnek, olly kü-
lönbözők és e' különbség a' tudományoknak, mellyek 
a' polgáriság' műveléseit tekintik, mind alakjokra, mind 
anyagokra nézve olly szembetűuő, hogy a' polgári t u -
dományokat alkalmasan két részre oszthatni. Az el-
sőhöz tartoznak azok, mellyek a'polgáriságnak belső 
viszonyait és cselekvőségét, a' másodikhoz, mellyek a' 
a' polgáriságnak külső viszonyít és cselekvőségét t e -
kintik. 

Az előbbiekhez tartoznak: 1-szÖr a' természeti 
nyilvános polgárisági jog (jus publicum civitatis na-
turale) , melly előadja a' polgariságnak érteményét, 
czélját, felállítása módjá t , megkívántató részeit, és a' 
jogokat, mellyek tekintve a' polgáriság' czélját ugyan 
egy polgariságnak tagjai között vannak. 2-or. A' pol~ 
gariságnak politicája, melly előadja az eszközöket, 
mellyek által a' polgáriságnak czélját annak belső vi-
szonyaira nézve létesíthetni, ehhez tartoznak: o? poli-
tia, melly tanítja az eszközöket, mellyekkel köz ve-
tetlenül elháríthatni a' veszedelmeket, mellyek a" pol-
gáriságban valamelly phisieai vagy erkölcsi rendetlen-
ségből származhatnak; a' polgáriság gazdasága (oeco-
nomia civitatis), melly foglalátos azon viszonyokkal, mel-
ly ekben a' polgáriság a'javakhoz van, és az eszközökkel, 
mellyeket a' polgariságnak használni kell , hogy a' nép 
vagyonát mint anyagos, mint anyagtalan javakban meg-
tartsa Ó3 szaporítsa, és az adókezelés tan)a (Finanzwissen-
schaft) mellynek czélja a' polgáriság' szükségeinek kielégí-
tésére eszközöket szerezni, és rendszeres foglalatja az esz-
közöknek, mellyek által az adókezelés' czélját legalább 
közelítve létesíthetni. 3-or . A, polgarisdg' alakoknak 
(forma civitatis) tortériettanja, melly megmutatja, mi 
viszonyban voltak a' nyilvános rendelkezetek a' polgá-
riság' czéljához különbféle időszakokban. 4-ei\ A? pol-
gáriságok' mostani alakjok és országiások (régimén) 
előadása, melly előadja a' nyilvános rendelkezeteket, 
mellyek által a' polgáriságok a' polgariság czélját mai 
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napon elérni iparkadnak. 5-ör. A' statistica (a' polgá-
riságok' ismérete, Staatenkunde), melly a polgáriságok' 
mostani állapotját azoknak elemeire, vagy alkotó ré-
szeire nézve tanitja. 

Az utóbbiakhoz tartoznak: 1-ször cC természeti 
nyilvános polgáriságoF joga, melly a' polgáriság közti 
jogokat és jogkötelességeket a' polgáriságok' czéljából 
kifejti. 2-szor Jt polgáriságoknak politieájoh, melly 
előadja az eszközöket, mcllyek által a' polgáriság1 czélja 
a' többi polgáriságok iránti viszonyokban létesíthető. 
3-szor A? polgáriságoF szerkezetüknek történettan}ci 
(história systematis civitatum) azzal foglalatos, mikép 
származtak légyen a' polgáriságok közt lévő' jogi és po-
liticai viszonjrok. 4-er Ay polgáriságok* szerzett joga, 
melly előadja a' jogokat és jogkötelességeket, mellyek 
a' polgáriságoknak vagy nyilván kimondott vagy hal-
gatva érthető akaratjok által azok között meghatároz-
tattak *). 

Némellyek a' természeti jogot is a' polgári tanok 
közé számlálják, de a' polgári tanoknak felebb adott 
isméretek szerint a' természeti jogot egész kiterjedésé-
ben, különösen pedig a' természeti különös jogot a' pol-

*) L . Encyklopädie der Staatswissenschaften , von Fr iedr . 
Bülan. Leipzig, 1832. — A' polgári tudományoknak 
i t t előadott felosztásától egészen eltávozik Rotteck 
(Lehrbuch des Vernunftrechtes und der St'aatswis-
senschaften, von Karl v. Rotteck. 2- ter Band. S tu t t -
g a r t , 1830. 5 . II. III. IV. és Staats-Lexikon, oder 
Encyklopädie der Staatswissenschaften in Verbindung 
mit vielen der angesehensten Publicisten Deutsch-
lands herausgegeben von Karl v. Rotteck und Karl 
Welcker . Ers ter Band. Altona, 1834. IV. S. 24) nem 
mintha azt kárhoztatná, mert maga is megismeri és 
valja, hogy a' polgári tudományoknak többféle jó 
felosztásai lehetségesek, a' mint t . i. azok külön-
böző álláspontból tekinte tnek, és azok felosztására 
majd személybeli majcl tárgybele osztásokok hasz-
náltatnak. 
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gári tanok közé számlálni nem lehet, mert a' termé-
szeti különös jog a' polgáriság érteményét és annak min-
den viszonyait ki rekeszti, az embereket mint polgá-
riságon kívül levőket, minden polgárisági viszony és ösz-
szeköttetés nélkül tekinti, előadván a' jogokat, mel-
lyekkel az emberek bírhatnak polgáriságon kivűl is, csu-
pán természetöknél fogva , és törvényes cselekedeteket 
tévén. Igaz ugyan , hogy a' természeti jog és a' polgári 
tanok között van valami összefüggés , mert a' polgári-
ság által létesíteni kell a' jogokat, mellyek az emberek-
nek minden tekintet nélkül a' polgáriságra tulajdonok; 
és mert a' természeti különös jog alapja a' természeti 
nyilvános jognak, mert polgáríságot és tehát polgári-
sági jogot is kötés, szerződés (pactum) nélkül gondolni 
nem lehet, a' szerződések szemlélete pedig a' természeti 
különös joghoz tartozik; azért is némellyek a' termé-
szeti jogot a' polgári tanokhoz számlálják; de szinte 
úgy lehetne a'természeti jogot a" tőrvénytanokhoz szám-' 
lálni, mert az is jogokról szól, vagy pedig a' phi-
losophiai, okossági tudományokhoz, mert a' természe-
ti jog a' jognak philosophiája, és a* többi okossági 
tanokkal ugyan egy kútfője van, t. i. az okosság. 

23. Különbség a" természeti jog és politica 
között. 

Azokból, miket az előbbi czikkelyban előadtam, 
kitetszik, hogy nagyobb összeköttetés van a' természe-
ti nyilvános jog és politica , mint a' természeti külö-
nös jog és politica között, mert a' természeti nyilvá-
nos jog és politica a* polgári, tudományoknak ágai, 
ugyanegy közös távolabbi czélra irányoznak, t. i. a' 
polgáriság czéljának elérhetésére; a' természeti különös 
jog pedig csak annyiból van összefüggésben a' politicá-
val, mert a' polgáriság' czéljában foglaltatik ama jo-
goknak létesítésők is , mellyek a' természeti különös 
jogban adatnak elő, és a' politicanak czélja átaljában a' 
polgáriság okos rendeltetésének létesítése, tehát ama-
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jogokra is tekint, mellyek a' természeti különös jogban 
adatnak elő. 

De mind a' mellett, hogy a' természeti jog és po-
litica közt Összefüggés van , még is lényegesen külön-
böznek egymástól; és pedig 1-Ör az anyagra nézve. 
A' természeti jog átaljában a' természeti jogokat és az 
ezeknek megfelelő kötelességeket adja elő , a' természeti 
nyilvános jog különösön megfejti, mi a' polgáriságnak 
czélja ; a' politica pedig arról szól, mellyek a' legal-
kalmatosabb és sikeresebb eszközök átáljában jogaink, 
különösen pedig a' polgáriság czéljának létesítésére, bi-
zonyos meghatározott körülményekben. 

2—szor. Az alakra , vagyis módra nézve, melly 
által az e' tudományokban előadandó igazságoknak is-
meretére jutunk. A' természeti jog philosophia, okos-
sági tudomány, igazságait okossági okfökből származ-
t a t j a ; a' politica pedig tapasztalási tudomány, mert mel-
lyek legyenek a' legalkalmatosb eszközök jogaink' biz-
tosítására bizonyos körülményekben , egyedül ta-
pasztalásból és történettanból, vagy is az ön és mások' 
tapasztalásából tudhatjuk. A' természeti jog általános, 
szükséges és változhatlan törvényeket állít, mert a' 
természeti jognak személyes ismertető okfője ( princí-
pium cognoscendi subiectivum) az okosság, melly min-
den embert szükségképen és változhatlanúl kötelez; a' 
politica ellenben, viszonyos, esetékes és változó t a n , 
mert a' körülmények , mellyekben jogainkat esz-
közölni kell , és mellyekhez a' politicának magát alkal-
mazni szükséges, részletesek, esetékiek és változók. 

A' mondottakból könnyen megérthetni, hogy cC 
természeti jogot a' politicának eleibe kell tenni, mincl 
az elmélkedésben , mind a.' gyakorlatban: az elmél-
kedésben azért, mert a' politica ama eszközöknek t u -
dománya , mellyek bizonyos körülményekben leg-
alkalmatosabbak a' polgáriság' czéljának létesítésére, 's 
azért szükségképen a' polgáriság czéljának ismeretét 
megkívánja, melly a' természeti jogban adatik elő. A' 
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gyakorlatban azért, mert. az okosság csak azt akarja 
végre hajtatni, a 'mi jogos, ezt pedig a' természeti jogból 
tudhatjuk. 

Némellyek politica által értik a' szemességnek 
(prudentia) tudományát , melly bizonyos czélok' 
elérésére a' legalkalmatosb eszközöket tanít választani, 
és ama törvényeket, mellyek az ember' cselekvőségét 
tekintik, a' mint valaki némelly kitűzött czélra tö-
rekszik, politicai, szemességi törvényeknek neveztük. 
(4. Ha a?politica ez értelemben vétetik, akkor az 4' 
természeti jogfól különbözik czélra néve is: mert a' 
természeti jog' czélja általános, szükséges, és változhat-
lan , t. i, a' jogosság; a' politica czélja pedig, a' po-
liticát, ez utóbbi értelemben vévén, különböző, ese-
tékes és változó , mellyet minden kötelesség megsértése 
nélkül gyakran elmulasztani is lehet. A' politica ez 
értelemben leginkább érzéki czélokra törekszik , és azt 
akar ja , a' mi nekünk hasznot, és gyönyörűséget sze-
rez. Erről a' politicáról igaz az az észrevétel, hogy 
a' kinek joga van , kérdezze meg a' policát hogy e' 
joggal élni hasznos és tanácsos-e? mert gyakran meg-
történhetik, hogy a' jogunkkal élés valami k á r t , 
vagy kellemetlenséget okoz , ekkor a' politica azt 
javasolja, hogy az illy jogunkkal élést elhalasszuk: 
de a' hol jogunk nincs, ott, akármit jávasoljon a' sze-
messég, akármi hasznot Ígérjen, még is kötelességünk-
nek kell eleget tennünk, a' szemesség' unszolásait meg-
vetvén. A' politica igaz, tudományos értelemben 
véve a természesi joggal nem ellenkezhetik; mer t , a' 
mint felebb mondottuk, a' politica eszköz a' termé-
szeti jog' czéljának létesítésére. Megtörténhetik ugyan, 
hogy vallamelly tudományos értekezés által meghatározott 
politicai alapszabályok rosszul alkalmaztatnak , és így 
jogtalanságot okoznak, de ez a' politica' mind tu-
domány' tisztaságának nem á r tha t , mert ez a' termé-
szeti joggal ellenkezésbe nem lehet, eszköz lévén an-

T ü D O M Á í J T . Ű . F . I . K . 8 
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Bak létesítésére : a' természeti joggal ellenkező politica 
nem igazi, hariem hamis, fonák politica. 

Azon szabály, mellyet némellyeknek állítások sze-
rint a* természeti jog és politica közti ellenkezéskor 
követni kell: legyen jogosság, vesszen a világ (fiat 
iustitia , pereat mundus) hamis , mintha a* jogosság' 
kiszolgáltatása és fentartása által a' világ veszélyeztet-
nék , söt inkább a' jogosságot az emberek között meg-
erősítvén, a' világ vagy is az emberek' együttlétez hetese 
e' világon (mert i t t mást érteni okosan nem lehet ) 
eszközöltetni fog , mi a' jog érteményéből és czéljá-
ból eléggé kiviláglik: 

2 4. §. A szerzett jog érteménye és szüksége. 

A' szerzett , vagy is valamelly okos lénynek ön-
kényétől függő törvényekből alakúi a' szerzett-jog (Jus 
positiv um) melly a' törvényeknek, mellyekből áll k ü -
lönbfélesége szerint vagy isteni vagy emberi , a' mint 
t. i. azok isten' vagy valamelly ember' akaratján 
alapúinak. Ä szerzett jog alatt leg többnyire a polg ari-
ságban léuÖ és vagy a' polgártársak közti megegyezés, 
Vagy az országló'hatalraa által megá llap í t o t t jog értetődik. 

A' szerzett jogmk szükségét e' következendőkből 
átláthatjuk. Ha az emberek elegendő belátással bírná-
nak , a' jogosság' és mélyl.ánylás' törvényeit telje-
síteni is kívánnák, akkor szerzett jog nélkül ellehet-
nénk , mert a' természeti jog' alapszabályi olly vilá-
lágosak , hogy azokat mindenki megértheti, és minden 
előforduló esetekre legkönnyebben alkalmazhatja; csak 
az e3et tökéletesen , minden körülményivel adassék 
elő, annak pontos megítélése lehetséges olly annyira , 
hogy valamelly kétségnek alig maradhat helye \ az em-
berek közt származott pöröket tehát a' pörösök magok 
a' természeti jog' alapszabály' segítségével elintézhetnék, 
lia az okosságra hallgatni és azt követni készek. Hanem 
mert az emberek jog' ürügye alatt sokszor jogtalanságra 
törekednek, és a' más teljesen megbizonyított jogainak 
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is egedni nem mindig akarnak, azért szerzett jog'szük-
séges , melly minden jogaink körül támadható kétséget 
megsemmisítsen, és cselekvési körünk az egyesek' ön-
kénye ellen az országló hatalom által fenntartassék. 

De nem csak a' pörösöket, hanem a' birákat is te -
kintve szükséges a' szerzett jog, mert ezek is emberek, 
és nem mindig bízhatunk , hogy a' birák a' természeti 
jog' törvényit, minden tekintet és részrehajlás nélkül 
jogosan aJkalinazni fogják. A'természeti jog t. i. mind 
tndomány (személyesen véve) a' vélekedésnek és meg-
győződésnek különféleségét valamelly igazság körül 
megengedi, ámbár annak alapállításai kétségteleuek, és 
mindenkitől elfogadtatnak. Midőn tehát a' biró mást 
mond jogosnak, mintsem a' mi nekünk ollyanank l á t -
szik , mindig mentheti magát a' jogosság és jogtalan-
ságról i személyes ismerete — és meggyőződésével a' nél-
kül , hogy jogtalanságról vádoltathatnék, mert az is-
meret és meggyőződés belsők, melly ékről , hogy vall-
jon azok úgy vannak-e jelen valakiben, a' mint külsőké-
pen mutatkoznak, arról bizonyosan nem Ítélhetünk. Ha 
tehát a' biráknak a* kétes esetek' megítétésében egyedül 
a' természeti jog' alapszabályit kellene követni, minden 
feleletadás' félelme nélkül, belső meggyozó'désöket szín— 
lélvén, Önkényők szerint Ítélhetnének. Hogy tehát az 
emberek' jogaik e' részről veszedelemnek kitéve ne le-
gyenek, szükség határozott törvényeket hozni, a' bírák-
nak szabályul szolgálandókat, mellyek szerint az elő-
forduló esetekben itélniök kell, és így a' szerzett 
jog a' bíráknak önkényétől és részrehajlásoktól joga-
inkat megmenti. De a' szerzett jog sem szerez töké-
letes bátorságot, mert az gyakran kétes értelmű , te-
hát jogainkat világosan meg nem hatarozza, gyakran 

t pedig a'helyett, hogy természeti jogainkat védené, azo-
kat elnyomja. 

A' szerzett jog' szükségének megmutatásáról né— 
mellyek azt mondják, hogy a' természeti jog nem elég 
bizonyos, mert a' természeti jognak irói sokban meg 

8 * 
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<nem egyeznek. De ugyan azt mondhatni sok eseteiben 
a' szerzett jogról is. Némellyekben a' szerzett jog bi-
zonyosabb és világosabb mint a' természeti jog , p. o. 
a' nagykorúság', elidősílés' éveiben, hanem hogy sok 
kétségek - sok vetélkedésekre ád okot a'szerszett jog is, 
azt mutatják a' jogtudók' különböző vélekedéseik, a' 
birák' egymással ellenkező végzéseik, a' mellyek még 
gyakrabban előfordulnak o t t , hol a' szerzett törvény-
hozásban magában ellenmondások találtatnak. És e' 
helyett különbséget is kell tenni a' természeti jog közt 
tárgyasan és személyesen véve: amaz bizonytalan és 
kétséges nem lehet, mert az igazság mindig bizonyos és 
világos ; de a' természeti jog személyesen tekintve bi-
zonytalan és kétséges lehet , mert a' természeti jognak 
irói annak igazságait elég világosan át nem látják. A* 
kétségeket, mellyek a' természeti jogban előfordulnak, 
nem a' tudománynak kell tulajdonitanunk, hanem a ' 
körülménynek , hogy a' természeti jognak tökéletes 
ismeretével nem birunk. Aztán bizonytalanoknak mond-
hatunk némellyeket a' természeti jogban az értelemben, 
hogy a' természeti jog csak a' főállílásokat határozza 
meg , mellyeknek különös alkalmazások gyakran a' kül-
ső körülményektől függ: a' szerzett törvényhozás 
tehát szükséges, hogy ezeket jobban meghatározza és az 
előadandó esetekre alkalmazza. 

A' természeti és szerzett jogról itt még e' követ-
kezendőket kell megjegyeznünk: A' természeti jogban 
az egyes jogszabályoknak csak úgy van értékek, hogy 
a' természeti jognak okfőjében, főállításában foglaltat-
nak és abból származtathatnak: az egyes jogszabályok' 
értéköknek alapja a' jog' föállílásában találtatik. A' ter -
mészeti jogban tehát egyes szabály az okfőnek, mint 
a' természeti jog' általános szabályának sohasem árthat, 
és ha valamelly egyes törvény a' jognak okfőjével el-
lenkezik, már ebből kitetszik, hogy annak származta-
tása abból, rosszúl történt légyen, a' miért még is az 
igazság sohasem szenvedhet csorbulást. A' természeti 
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jogban van ugyan minden esetre szabály, melly sze-
rint azt megítélhetni , de mert az esetek végtelenek, 
sokban ugyan hasonlók, mégis valamiben egymástól kü-
lönbözők, azért a' természeti jogban az eseteknek csak 
kitűnőbb bélyegeit tekintvén határoztatnak azoknak meg-
itélhetésökre szabályok, ha pedig valamelly különös 
eset a' természeti jogban említettektől különbözik, kön-
nyű annak megítélhetésére a' jognak okfőjéből alkal-
matos szabályt kivonni , csakhogy az eset minden kö-
rülményivel tökéletesen előadva legyen. Mikor tehát a' 
természeti jog' bizonytalannak mondatik, ezt csak az 
értelemben engedhetni meg , hogy valamelly esetet a' 
természeti jog elvei szerint elítélni nem lehet, nem az-
ér t , mert a' természeti jogban hiány vagyon, hanem 
mert az eset teljesen nincs előadva ; de valódi ellen-
kezés és kétség a' természeti jogban nincsen. 

A' szerzett jogban másképen van a' dolog. Itt le-
hetséges ugyan, hogy valamelly általános, közös sza-
bály állítassék, és a' törvényhozó a' különös szabályok-
nak összeköttetésére figyelmezzen, de az illy ösz-
szeköttetés a' szerzett jogban nem szükséges, mert a' 
szerzett törvények az országló' akaratján alapúinak, 
ki ha valamelly szabályt a' törvény' méltóságára emel, 
az azonnal teljes ere jű , ha az okossággal és szer-
zett jognak elismert legfőbb szabályával ellenkeznék is. 
A' szerzett jogban tehát a' különös szabály a' közösnek 
értékéből valamit levonhat, csak a' törvényhozó akarat-
ján épüljön az. Egyes szábályoknak hozások a' szerzett 
jogban sokkal könnyebb mint a' természeti jogban, 
mert egyedül önkénytől függ, de a' szerzett jog a* 
hasonló esetek közötti különbséget szorosan mindig 
nem is vizsgálja, 's ezért gyakran megtörténik, hogy 
ámbár az eset világosan van előadva, még is azt a' 
szerzett törvény szerint megítélni, és az ellenkezést 
mindig elkerülni nem lehet, mert a' szerzett törvények 
mint egyedül önkénytől függők, egy közös okfőn nem-
alapúinak , ée épeu azért egymással ellenkezhetnek. Mi— 

« 
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dőn tehát a' szerzett törvény megvan, a' jóg' bizony-
talansága megszűnik ugyan, de még is támadhat a' szer -
zett jogban ellenmondás. 

25. §. Viszony és különbség cC természeti és szerzett 
jog között. 

A' természeti és szerzett jog közti összeköttetést 
megitélhetni ezekből: 1 -ö r Mert az ember mint ter-í 
mészeténél fogva okos és szabad lény, másnak hatalma 
alá Önkényesen nem vetethetik, azért csak olly szerzett 
törvényhozást tekint kötelezőnek, mellyet az okosság is 
illyennek mond , de melly szerzett törvényhozást 
kelljen mint törvényesen kötelezőt tekinteni, a' ter-
mészeti jogból tanuljuk. A' természeti jogból tudjuk azt 
is, hogy elvonva a' polgári egyesülettől is már termé-
szetünktől vagy valamelly jogos cselekedetet tévén jo-
gaink vannak, de mert a természeti jog' parancsai nem 
elegendők jogaink1 bátorságának megszerzésére, azért az 
okosság szükségesnek állítja a' szerzett törvényhozást, 
melly jogainkat védje és létesítse; a' természeti jog to-
vábbá tanit ja, mik kívántatnak meg ahhoz, hogy va-
laki az emberek fölött hatalmat gyakorolhasson, és má-
sokat kötelező szerzett törvényeket jogosan hozhasson. 
jí természeti jog nélkül tehát cC szerzett törvénynek 
jogos létét gondolni nem lehet, és a' természeti jog a' 
szerzett jognak feltétele olly annyira, hogy ki a' 
természeti jogot tagadja, az ez által a' szerzett jogot is 
megsemmisíti. Természeti jog nélkül a' szerzett jognak o-
kossági alapja nincs, és ez csupán az értelemnek és emlékező 
tehetségnek tárgyává válik az okosság' részvétele nélkül. 

2-or. A' természeti, és szerzett jognak most elő-
adott viszonyából értetődik, hogy az emberi okosság csak 
ama szerzett jogot javalja, melly a' természeti joggal 
megegyezik mert csak az illyen szerzett jog felel meg czél-
jának , és átaljában az emberek okosságtól vezéreltetve, 
egyedül azt tekintik igaznak és foganatosnak, mi az 
okossággal megegyezik, a' mi pedig azzal ellenkezik, azt 
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minden habozás nélkül megyetik, akármiféle hatalomtól 
eredett. A' természeti jog tehát alapot nyújt', melly 
szerint a7 szerzett jognak becsét és érdemét meg-
ítélhetjük. 

3-or . A' szerzett jog minden rendelésinek o l lya-
noknak kell lenni , hogy azokat már az okosság által 
megismérni lehessen, tehát a' szerzett jog' anyagát ha 
nem közvetetlenül legalább közvetve a' természeti jog 
foglalja magában. De mivel a' természeti jog a' jogos-
ság- és jogtalanságnak általános elveit adja elő , azokat 
a' gyakorlati életben előforduló esetekre a' szerzett t ö r -
vénynek kell alkalmazni 's azér t , a' természeti jognak 
alapszabályait a' szerzett törvényhozásnak modosítani 
lehet ugyan a* polgáriságnak helyheztetéséhez, a' p o l -
gárok közti viszonyokhoz, az idő szelleméhez, és más 
külső körülményekhez alkalmazván azokat, de a' t e r -
mészeti jog ellen rendelkezni, azt megsemmisíteni akar-
ini jogosan nem lehet. A* szerzett törvények által a 
természeti jog kiegészítetik, a' mennyire t. i. az a ' s ze r -
zett törvények által erősítetik és oltalmaztatik. 

4-er. Mert a ' természeti jog törvényei szerzett tör-
vényhozás által kihirdettetvén szerzett törvényekké vá l -
toznak ? mellyeknck az emberek magokat a' természeti 
jogok miatt alávetették, következik, hogy minden em-
ber i , tehát polgári egyesületben is legelőbb és közve-
tetlenűl a szerzett törvényekre szükséges tekinteni, mel-
lyek szerint cselededetinket kell intéznünk," és a' t e rmé-
szeti jog csak ügy sikeres, ha a' szerzett törvények által 
megerősítetett , vagy az emberek polgáriság kívüli ál-
lapotban élnek, vagy valamelly különös esetnek megitél-
heLésére szerzett törvény nincsen. 

A' természeti és szerzett jogok sokban mégegyez-
nek , különösen a' tárgyban, mert mind a' kettő a* 
társaságban élo embereknek külső viszonyaikat tek in t i ; 
a' czelbari, mert mindkét Lőnek egy közös czélja van, 
t . i. az embereknek mint okos és szabad lényeknek 
együttlétezhetésök' eszközlése; az ösztönben, melly mindt 
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a' természeti mind a' szerzett jogban külső erő és kény-
szerítés. Különböznek még is egymástól, és pedig : 

1-ör , az alakban. A' természeti jog, mint okos-
sági tudomány megismértetik az okosság által, a' szer-
zett jog pedig történeti, tapasztalati t an , mert egye-
dül a' szerzett törvényhozó önkényén alapúi, és annak 
kinyilatkoztatott és tapasztalás által megismerhető aka-
ratjából tanúiható. 

2-or . Az anyakban, a' természeti jog előadja a' ter-
mészeti általános és feltételes törvényeket, vagy is 
ollyakat, mellyek vagy egyedül természetünkből, vagy 
ebből ugyan, de valamelly cselekedeteket feltévén szár-
maztatnak; a' szerzett jog pedig, ámbár ennek útólsó 
alapja a' természeti jogban vagyon, olly törvényeket 
foglal magában , mellyek legközelebb tekintve a* pol-
gári parancsoló akaratján alapúinak, és kimondatokra 
(edictum) valamint erősitesökre (sanctio) nézve gyak-
ran , hirdetésökre nézve pedig mindig és szorosan ön-
kénytesek. 

3-or. Az allyazatban ; mert a' természeti jog kö-
telez minden társaságban, akar polgáriságban akár pe-
dig e' kivül élő embereket, a' szerzett jog pedig átal-
jában csak azokat, kik a' polgáriságban az országló-
nak vannak alávetve, különösen pedig azokat, kik 
e' jelen országló és az attól szabatott szerzett jog alatt 
élnek. 

4-er. A' természeti jog az okosságból származta-
tik, azért is az közönséges, vagyis minden embert köte-
lez , vdltozhatlan, mert az okosság magának ellent 
nem mondhat, hanem a 'mit egyszer mint jogost vagy 
jogtalant elismert, azt mindenkor ollyannak tar t ja , és 
azért örökkévaló , és egy elten. A' szerzett jog ellenben, 
inert a polgári parancsoló önkényén alapúi, részletes, 
t . i. csak azokat kötelező, kik a' határozott törvény-
hozó hatalma alatt vannnak, változó, mert az ország-
ló önkénye és a' körülmények, mellyekre a' szer-
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zeit torvényhozónak figyelmezni kell, változnak, és 
épen azért ideigleni és különböző is az. 

Tekintve a' természeti jognak ama tulajdonát, hogy 
az egyeLlen, kérdeztetni szokott: valljon a' régi és mai, 
művelt és műveletlen, e' vagy más világ' részében la-
kó és erkölcsökben , szokásokban különböző emberek-
nek ugyan egy természeti jogok van-e? Erre azt 
feleljük: hogy ugyan egy, valamint logicájok és ma-
thematicájok is ugyan egy van, és hogy e' tudomá-
nyokat nem ismérik mindnyájan hosonló módon, a b -
ból nem következik, hogy azok különféle nemzetek-
nél különbözők, valamint személyes tudatlansága vala-
melly tudománynak nem elegendő ok, annak következ-
tetésére , hogy a' tudomány, mellyet valaki nem is-
mer , nem létez. Az okosság minden emberben ugyan 
egy természetű, és ez mindenkinek jogot ád ar ra , a' 
mi más jogaival nem ellenkezik , és pedig egyenlően , 
feltévén az emberi természetnek (elvonva tekintve) egyen-
lőségét, és ugyan azon törvényes cselekedeteket, mind 
a' jogok' lételök szükséges feltételeit. Az ember' ter-
mészetéből, azt minden cselekedetektől elvonva tekint-
vén , származtatnak a' természeti benszülött (innata) jo-
gok, mellyek a' természeti jog által mindenkinek egyen-
lően tulajdonítatnak ; a' mint tehát egynek személyes-
ségi (personalitatis) és függetlenségi (independentiae) jo-
ga van, úgy a' többinek is ; a' mint az egynek joga 
van testét és lelkét épségben tartani , 's mind testi 
mind lelki ereit és tehetségit mivelni, ugy a' többinek, 
is , szinte a' jó név körüli , más személyek iránti és a' 
többi természeti benszülött jogok nem egyedül egy em-
bernek tulajdona, hanem azok minden okos és szabad 
lénynek vagyis embernek egyenlően közösök. Különö-
sen , mindenkinek benszülött joga van, a' dolgoknak, 
mint czéljaink elérhetésökre szükséges eszközöknek meg-
szerezhetésére , és e' jogot mindenki létesítheti is, 
megtévén a' cselekedeteket mellyek erre szükségesek; 
így kiki megszerezheti a' dolgot, melly senkié, elfog-
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lalás (occupatio) által, (értetődvén, hogy ázt elfoglal-
ni phisicaikép is lehessen) , olly dolgot pedig, melly 
más valakinek tulajdona, alku, szerződés (pactum) által; 
és azt állítani, hogy az egyik elfoglalhatja a 'dolgot , 
melly senkié , a' másik nem, vagy hogy az egyik tu-
lajdonává tehati más dolog körüli jogát alku által, a' má-
sik pedig nem , a' természeti joggal ellenkezik. Továb-
bá minden embernek természeti akár benszülütt, akár szer-
zett jogai egyiránt sérthetetlenek, és azokat megszorí-
tani nem szabad másképen , ha csak az ember ebben 
meg nem egyezik, vagy pedig azt más' jogának megsér-
tése által megnem érdelmelte. Ellenben senki sem sze-
rezhet magának jogot , melly valakinek jogával ellen-
keznék , és a' mit egyszer az okosság vagy átaljában 
vagy bizonyos körülményekben jogtalannak mond, 
az mindig ollyan, hasonló esetet feltévén. És hogy olly 
nemzetnek , mellynek állandó lakhelye vagyon, akár le-
gyen egyesek között felosztva a' földterület, akár pe-
dig közönsen biratassék, az elfoglalásnak helye nin-
csen, ennek okát nem a' természeti jogban kell ke-
resni , mintha az , az illy nemzetnek átaljában meg-
tagadná az elfoglalást, hanem abban, hogy nem ta-
láltatik olly dolog, mellyet elfoglalni lehetne; tegyük 
f e l , hogy olly dolog jelen van, és azonnal e' nemzet-
nél is lehetséges lesz az elfoglalás. Szinte nem árt a* 
természeti jog' egységének, az, a' mit a' történettan 
tanít , hogy t. i. az emberek' miveltségök szerint 
egy nemzetnél az atyai halalom tágasabb, másnál pe-
dig; szorosabb ; hogy az egyik polgáriságban a' kölcsö-
nös bosszú szabad voll, és jogos , a' másikban pedig ti-
los ; hogy a' némbereknek majd nagyobb szabadság en-
gedtetik, majd pedig az megkorlátoz tátik, mert mind 
ebből csak az következik, hogy valamelly rendelkezet. 
majd igy majd amúgy volt elfogadva, nem mintha a' 
természeti jog szerint úgy kellett volna lenni, hanem mert 
a' jelenlévő körülmények úgy kívánták, és a' nem-
zetek belső , mívellségökhöz alkalmazott meggyőződé-
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sok szerint azt jogosnak tartották. A' természeti jog 
mint az okosságból származtatott jogigazságoknak fog-
lalatja csak egy lehet, valamint az igazság is csak 
egy; példaképe ( ideale) az minden szerzett jognak, 
mellyhez közelíteni, és azt, a' mennyire lehet, az em-
berek közt létesíteni, minden szerzett törvényhozónak 
szent kötelessége. 

A' legújább időkben némellyek a ' népek' művelt-
ségeknek különbféle lépcsője szerint, különbféle ter-
mészeti jogot állítottak , de ezen állítás az okosságtól 
kárhoztatik, mert : 

1-ör. Midőn az okosság a' természeti jogot a' t á r -
saságban élő emberekre nézve megalapítja, az embere-
ket csupán mind személyeket tekinti, és azoknak jogai-
kat természetökből, és a' végbevitt jogos cselekedetek-
ből származtatja, nem tekintvén az emberek' művelt-
ségöknek különféleségét. 'S ha a' jog a' míveltség lép-
csőjétől függne úgy , hogy annak különbözése szerint 
az okosság az embernek különböző jogot is tulajdoní-
tana , akkor természeti, általános polgáriságok vagy 
nemzetek joga nem volna, mert a1 nemzetek művelt-
ségben egymástól különböznek. 

2-or. Ez állításnak ott van alapja, hogy némel-
lyek fölcserélik azt, a' mi közönségesen történni szo-
kott , és a' mi a' természeti phisicai törvények szerint 
létez azzal, minek az okosság törvényi szerint tö r -
ténni kellene; de ha mind azt , a' mi történik, jogos-
nak tar t juk, akkor jogtalanságról szó sem lehet, és az 
ember evés is jogos, mert azoknak míveltségökkel meg 
egyezik, a' kiknél szokásban vagyon. Jog nem az, a' rni 
a' physicai törvényekkel megegyezik, sőt inkább jog az 
okosság' eszméje, mellyet a' phisicai erőknek ellenére is 
eszközölni lehet. 

3 -or . A' jognak említett különbféleségéből az is 
következnék, hogy a 'művelt a'műveletlennél lévén, a" 
műveletlenek' jogát, melly okossága- és bélálásával el-
lenkezik, kénytelenittetnék elismerni és követni; aztán 
mert minden műveltség lépcsőjének különböző joga van, 
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a' népek pedig nem ugrásképen és hirtelen, hanem las-
san és észrevehetlenűl jönnek a' műveltség' egyik lép-
csőjéről a' másikra, az alsó lépcsőről a' felsőre átme-
nés' ideje alatt, valami vegyes és magával ellenkező jog 
létezne, mit az okosság sehogy sem jovallhat. 

2 6. Erteménye a szerzett jog philosophidjdncih és 
különbsége a természeti jogtól. 

Bölcselkedünk a" szerzett jogról kétféleképen: 
1-szÖr midőn megvizsgáljuk, 'hogy a' szerzett jog meg 
egyez-e a' természeti jog ' és politica' elveivel , vagy 
nem; és ez értelemben a szerzett jog'' philosophidj a: 
okos megvizsgálása annak, hogy a' szerzett törvények 
jogosak-e vagy jogtalanok, és a' polgáriság' czéljának 
elérésére alkalmatosak-e vagy nem. 2-szor Midőn azt 
nyomozzuk, mi okoknál fogva származott, változta-
tott , és a' mai állapotra jutott valamelly szerzett 
jog , és ez értelemben a' szerzett jog' philosophiája: 
okos nyomozása amaz okoknak, mellyek miatt vala-
melly szerzett jog származott, változtatott és mostani 
tökéletesége' lépcsőjére hozattatott légyen. A' szerzett 
jog' philosophiája első értelemben a' szerzett jog' is-
méreten kivül csak a' természeti jog' és politica ismére-
tét kívánják; a' második értelemben véve pedig e' tu-
dományoknak isméretén felül megkívánja még a' külö-
nös polgáriságnak, mcllynek törvényeiről bölcselke-
dünk, történettanja', statisticája' és politicájának is-
meretét, és okait majd az emberi természetből, majd 
á' polgáriság' lételének általános feltételeiből , majd 
végre valamelly nemzetnek különös viszonyiból annak 
physicai, erkölcsi és politicai állapotja szerint származ-
tatja. A' szerzett jog philosophiája által utóbbi érte-
lemben megismérjüh szerzett törvényhazásncik szel-
lemét j és a' szerzett jog' alapos magyarázhatásának el-
veit. A' szerzett jog' philosophiája megkülönbözteti a' 
jogtudót attól, a' ki egyedül a' törvény szavait tudja, 
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de annak szellemét nem ismeri, vagy is a' törvénytu-
dótól *). ' 

Ezekből már kitetszik, hogy nagy összeköttetés 
vagyon ci természeti jog és a' szerzett jog philo so-
phiája közt, mert a' természeti jog a' szerzett jog phi-
losophiájának alapja olly annyira, hogy ezt a 'nélkül 
gondolni sem lehet; a' természeti joghói vesszük t. i. 
amaz elveket, mellyek szerint a' szerzett jognak jogos-
sága — vagy jogtalanságáról ítélhetünk. A' természeti jo-
got nem lehet származtatni a' szerzett jogból elvonás 
által, mert mint legbensőbb természetünkben gyöke-
rező minden szerzett jogot megelőz, a* szerzett tö r -
vényhozás által meg nem semmisítethetik, sem nem esz-
közöltethetik, hogy valamit jogosnak tartsunk, a' mi 
a' természeti joggal, tehát az okossággal és meggyőző-
désünkkel ellenkezik. 

Különbözik még is a' szerzett jog philosophiája 
a1 természeti jogtői 1-ör az anyagra nézve: a' termé-
szeti jognak tárgyai a' természeti jogtörvények, jogok 
és jogkötelességek; a' szerzett jog' philosophiáé pedig 
a' szerzett törvények, jogok és intézetek (instituta). 

2-or. Az alakra nézve: a' természeti jog okossági 
tudomány, igazságai csupán az okosság, nem pedig 
tapasztalás által ismertetnek meg; a' szerzett jog' phi-
losophiája pedig több más tudományoknak, úgymint a' 
természeti és szerzett jognak, politicának, statisticának 
és történettannak mintegy gyümölcse, tehát a' mint e' 
tudományok többnyire tapasztalásbéliek, úgy a' szer-

*) Ó h a j t h a t ó , hogy különjbse'g tetessék azok közöt t , kik 
a' törvényt ért ik, és annak alapját , szellemét isme-
r i k , és a' kik csak a' törvényt szó szerint megtanul-
t ák , de azt alaposan nem ér t ik , és szellemét, lelkét 
fel sem fogják, a' mint ezt már a' romaiak cseleked-
t é k , ez előbbenielcet jur isper i t i , jurisconsulti, ju-
risprudentes dicső nevekkel illetvén, az utóbbiakat 
leguleus-oknak nevezvén. Mi azokat jogtudósoknak, 
ezeket pedig törvénytudóknak nevezhetnek. 
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zett jog' philosophiája is nagyobb részint, különösen 
anyagára nézve az. 

3 -o r . Jt czélra nézve: a' természeti jog elveit 
az okosságból veszi és meghatározza, hogy azok a' jo-
gosság- és jogtalanságnak örökös eszmebéli szabályul 
szolgáljanak az emberebnek társasági viszonyiban; a' 
szerzett jog' philosophiájának pedig az a' ezélja, hogy 
előadván, a' szerzett törvények a' természeti jognak és 
politieának elveivel megegyeznek, vagy azoktól külön-
böznek-e , ekként a' szerzett törvényhozást a' törvények' 
módosításábán és javításában segítse; a' szerzett törvé-
nyeknek szellemét felfödözvén, eszközölje, hogy a' jog-
tudósok azt megismerhessék, a' törvényeket megértsék, 
's azokat biztosabban alkalmazhassák is. 

Végre 4-er a' mint már felebb bővebben előad-
tam , a' természeti jog akár hol és akar mikor csak 
ugyanegy; cC szerzett jog' philosophidja pedig kü-
lönböző és annyi féle, a* mennyi féle szerzett jog létez. 

27. Mrteméfiye cC szerzett jog' történettanjdnak és 
különbsége a természeti jogtól. 

A' szerzett jog•' történettanja rendszeres előadása 
a' nevezetesebb tetteknek, mellyekből megtudhatni, mi-
képen tökéletesítették légyen magokat a' polgáriságok 
szerkezetben, 's a' mostani állapatra miképen jutot-
tak. A' szerzett jog' történettanja, ha czéljának meg-
felelni akar, mindig a' polgáriság' eszméjét tekintve és 
ehhez alkalmazva adja elő minden változásokat. Anya-
gára nézve pedig különbféle ágakra osztatikfel. A' szer-
zett jog' történettanja vagy belső, melly a' polgá-
riság' szerkezetének kifejtését adja elő, vagy külső, 
melly kifejti a' szerzett jog' kútfőit és az eszközöket, 
mellyek által a' polgariság, annak szerkezetét tekintve, 
a' mostani állapotra hozatoLt. A' szerzett jog' belső tör-
ténettanja ismét, vagy a' szerzett különös jog' törté-
nettanja (história juris positivi privati), melly előad-
ja az alattvaló polgárok közti törvényes viszonyoknak 
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«redetet es kifejlését, vagy a' szerzett nyilvános jogy 

történettanja, melly előadja, miképen fejlődtek ki a' 
felsőség és alattvalók közti törvényes viszonyok; és 
mert ezek vagy a' főhatalom', parancsolása, vagy pedig 
az országlás' alapja által határoztatnak meg (per f o r -
mám imperii vei regiminis) azért a' szerzett nyilvános 
jog' történettanja eloszlik a' főhatalom, parancsolás és 
au országlás', kormányzás' alakjának történettanjára ; 
az előbbi előadja a' változásokat, mellyek a' főhatalom, 
az utóbbi pedig a' változásokat, mellyek a' kormány-
zás alakja körűi tétettek. A' szerzett jog' külső törté-
nettanja ismét vagy törvények történettanja (história 
legum) , melly előadja, melly törvények mikor hazat-
tak, vagy jogtudomány történettanja (história jurispru-
dentiae) , melly tanítja , milly változásokat szenvedett 
a' határozott jog mint tudomány *). 

-A* természeti jog és szerzett jog' történettanja 
között összeköttetés vagyon, mert az ennek alapja, és 
a' szerzett jog' történettanja minden tekintet nélkül a' 
természeti jogra a' tetteknek csupán történeti, minden 
összefüggés és alap nélküli ősszehalmozásává válik; e' 
felett a' szerzett, jog történettanja bő anyagot nyúj t a' 
bölcseknek, politicusoknak és jogtudóknak a' gondolko-
dásra, és az által a' természeti jogigazságoknak feltalá-
sában segedíil lehet. Különbözik még is a1 szerzett jog' 
történettanja a' természeti jogtól 1 - ö r anyagban mert 
a' szerzett jog' történettanjának anyaga szerzett törvé-* 
nyek, a' természeti jogé pedig a' természeti jog t ö r -
téneLi és tapasztalási tan, megismértetik a' tapasztalás 

*) L. Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechtes bis 
auf Justiniari, vom Geheimen Justizrath Ritter Hugo 
in Göttingen. Zehnte , sehr veränderte Auflage. Be r -
l in , 1826. S. 1 ff. es : Versuch einer Geschichte des 
römischen Rechts , von Dr. Theodor Maximilian Za-
cliariae. Leipzig, 1814. Einleitung. Capitel 1. kik az 
előadott szerzett jog' történettanjának felosztása sze-
rint adják elő a' római jog' tör teneté t . 
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ál ta l , a' természeti jog pedig okossági t an , tehát az 
okosság által származtatik. 

A' t e r m é sz e t i j o g 11 ak e l v e i r ő l . 

.29. A természeti jog' lehetségének és lételének 
elve. -

Elv vagy okfő átaljáhan az, a' mi másnak elegendő 
okát foglálja magában, és mert minden lényről kérdez-
hetni: 1. miért lehetséges, 2. miért létez, 3. miért és mi 
által ismeretes, azért háromféle elv állíttatik, t. i. lehel-
ségnek^ léteinek és megismerésnek elve. A'lehetség elve 
az, melly valamelly lény' lehetségének okát foglalja 
magában, és mellyből megismérhetjíik, miért lehetsé-
ges valami; a' létei elve az , melly valamelly lény' 
lételének okát foglalja magában, mellyből tehát meg-
ismerjük, miért létez valami; a' megismerés elve az, < 
melly által megtudjuk, miért és mi által ismerünk va-
lamit. Ezek szerint a' természeti jog' elve is vagy le-
hetségi, vagy lételi, vagy ismertető elv. 

A természeti jog"1 lehetségének elve az, melly-
ből megérthetjük, miért lehetséges a' természeti jog 
tárgyképen tekintve , és ez okfő kétféle t. i. vagy 
közvetetlen', legközelebbi, vagy közvetett, távoli. A' 
természeti jog' lehetségi közvetetlen elve az emberi 
természet lehetségében, közvetett pedig a' természet' 
alkotója' lényegében, vagy is inkább abban helyhezte-
tik, hogy az ember' természete az isten lényegével nem 
ellenkezik. Mert a' természeti jog lehetséges azért, mivel 
az ember' természete lehetséges, az ember' természete 
lehetséges pedig azért, mert az isten lényegével nem 
ellenkezik. 

A természeti jog' lételének elve annak okát fog-
lálja magában, miért létez valóban a' természeti jog, és 
ez is kétféle: legközelebbi, közvetetlen, és távoli, köz-
vetett. A' természeti jog' lételének közvetetlen elve az 
emberi természet' lételében, közvetett pedig az isten 
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akaratjában találtatik; a' természeti jog t. i. azért létezik 
mert az emberi természet is létezik (mellyből az szár— 
maztatik) az ember' természete pedig létezik, mert 
isten akarja. Ez állításoknak megmutatására nincs szük-
ség, mert a' felebb előadottak szerint, mi a' jogot az 
ember' természetéből származtattuk, 's innen kitetszik, 
hogy a' természeti jog csak azért lehetséges, mert az 
ember' természete lehetséges, és valóban létezik azért, 
mert az ember' természete is valóban jelenvan. Az em-
ber' természete pedig lehetséges, mert az isten lényegé-
vel nem ellenkezik, és létezik; mivel az isten úgy akarja. 
Tegyük fel, hogy az ember' természete az isten lénye-
gével ellenkezik, az ember' természete azonnal lehe-
tetlen, mert meg nem foghatni, hogy az istennek mint 
teremtőnek mindenhatósága mellett valami lehetséges 
legyen, a' mi annak mivoltával ellenkezik, és min-
denki ha szerez valamit, csak ollyat szerezhet, mi ter-
mészetével és lényegével megegyezik, ha pedig az em-
ber' természete lehetetlen, akkor a' természeti jog is az. 
Tegyük fel továbbá, hogy isten az ember' létét nem 
akarja, 's már akkor bizonyosan nem fog létezni, és 
az emberi természet nem létezvén, természeti jog sem 
leend. 

29. §. jf természeti jog' megismertető elve kétféle, 
személyes és tárgyas ; mi különösen az első ? 

A' természeti jog' megismertető elve az, melly 
magában foglalja azon okot, melly által megismerjük 
a' természeti jogot. A' természeti jog' ismertető elve 
kétfélének állítatik: személyesnek és tárgyasnak, a' 
mint t. i. a' természeti jog személyleg vagy tárgyilag 
vétetik. A' természeti jog' ismertető személyes okfője 
(princípium cognoscendi juris naturae subjectivum) az 
ember ama tehetsége, melly által a természeti jog-
törvényeknek ismeretére jutt, vagy mellynek segítsé-
gével a' tudomány igazságai megismertetnek; tárgyas 
megismertető elve (princípium cognoscendi objectivum) 

T U D O M Á N Y T . Ú . r . 1 . K . 9 
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pedig olly általános állítás, mellyből e' tudománynak 
minden igazságait levonhatjuk, vagy mellyhez azokat 
visszavezethetjük, a' mint t. i. az igazság feltalálásában 
Yagy taglaló, felbontó (analytica) vagy összetevő, egy-
bekötő (synthetica) módot használunk. A' természeti jog' 
megismertető tárgyas elvének olly állításnak kell lenni, 
hogy a' cselekedetet ahhoz alkalmazván, azonnal meg-
tudhassuk, jogos-e az, vagy jogtalan csupán természeté— 
nél fogva az okosság szerint. 

A' természeti jog személyes megismertető okfője, 
a gyokorlati okosság tekintvén az emberek, vagy 
személyek természetét és társaságos viszonyait azon 
feltétel alatt, hogy a' többi emberekkel együttlétezhes-
seriek, és az emberiség czéljára törekedhessenek, vagy is 
tekintvén az ember' természetét é3 annak külső viszo-
nyait. Az okosság azért, mert ez ama tehetség az em-
berben, melly által igazat a' hamistól, jót a' rosztól, 
jogosat a* jogtalantól megkülönböztetheti, tehát a' ter-
mészeti jogokat és jogkötelességeket is egyedül az okos-
ság által ismerhetjük meg ; ama jogok, mellyek más 
kútfőből meriLetnek p. o. valamelly külső törvényhozó-
nak kinyilatkoztatott akaratjából, nem természeti, ha-
nem szerzett jogok. Azon okosság, melly a' természeti 
jogban miivel, gyakorlatinak neveztetik, mert a ' termé-
szeti jog gyakorlati bölcselkedésnek része , és az okos-
ság természeti jogban az ember gyakorlati, akaratbcli 
cselekvőségét tekintvén, annak szabályokat áll í t ; midőn 
pedig az okosság ezt cselekszi, gyakorlatinak nevez-
tetik. Dc az okosság magára hagyatva az ember' t e r -
mészeti , vagy természeténél és viszonyoknál fogva, 
mellyekben létezik, annak tulajdonitható jogait kinyo-
mozni és meghatározni nem tudna, ha csak az em-
ber' természetét átaljában, é3 annak viszonyait különö-
sen nem tekintené, 's egyszersmind nem figyelmezne a' 
társas életre és az ember' czéljára. Az okosság egyedül 
ön magából a' jog' érteményét sem származtathatná, 
mert ezt az okosság által az ember' természetéből von-
hatjuk le , mint felebb mondatott (13 , §.). 
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A' terliiészetí jognak eddig előadott, úgy inint: 
Ifehetségi, leteli és megismertető személyes elveit rtiég-
határozni nein rlehéz» 's ezekben nem is szoktak a' t e r -
hiészetí jog' irói egymástól különbözni, de a' termé-
szeti jog' megismertető tárgyas elvfc' meghatározása sok-
kal több nehézségekkel jár, és ebben a' természeti jog* 
írói sem egyeznek megj különféle illy nemű elvet kö-
vetvén; 

30 §i Jt természeti jog' megismertető tárgyas elvé-
nek fajai. 

Áhíbár a' megismertető tárgyas elvek j mellyeket 
a' természeti jog* írói e' tudománybati használtak^ egy-
mástól különböznek* azokat még is következőleg oszt-
hatni fel: azok ti i. 1-ször külsők \ mellyek a' cse-
lekédet jogosságát vagy jogtalanságát nem az ember-
nek tfermészeteből, hanem más külső okokból p. o. az 
istennek vagy valamelly polgári törvényhozónak aka-
ratjából, nevelés'$ hit' országlás' alakja' elveiből szár-
maztatják, vagy is a' cselekedetet jogosnak vagy jog-
talannak mondják $ a' mint az egyezik vagy ellenke-
zik az isten' akaratjával, szerzett törvényekkel, a'- ne-
velésnek^ hitnek^ országlás' alakjának elveivel. Külö-
nösen, ki a' természeti jogokat és jogkötelességeket az 
isten' tiz parancsolatjából vonnáel, az külső megismer-
tető tárgyas okfőt követné. Il-or belsők, mellyek a* 
cselekedeteknek jogossága' vagy jogtalansága' megítélé-
séül az ember' természetéből vesznek alapot* 

Ezek ismét vagy 1-ször anyagiak (materialia), 
mellyek a' cselekedetek' jogossága' vagy jogtalansága* 
meghatározásánál, valamelly emberi természetben ala-
puló ugyan, de anyagi és tapasztalás által megismer-
hető czélra tekintenek, és a' cselekedetek' jogosságát 
vagy jogtalanságát kimondják y a' mint az a' felvett 
czéllal megegyez, vagy nem, 's annak elnyerhetésérei 
eszköz lehet vagy nem; Ez állítás p. o. jogos, mi által 
inasnak tökéletesítése nem akadályoztatik , a1 természeti 

9 * 
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jognak megismertető tárgyas, belső és anyagi e l r e , 
mert mi által akadályoztatik, vagy nem az emberek' 
tökéletesítésök , azt csak tapasztalásból tudhatjuk. Vagy 
2-szor alakiak (formalia), mellyek a' cselekedeteknek 

" jogosságát vagy jogtalanságát csupán csak az okosság 
alakjából , vagy is a' törvényből, melly szerint az 
okosság művel, származtatják, minden valamelly czélra 
tekintet nélkül. Illyennek tartatik ez: jogos az, mi az 
okos és szabad lények' közti társaság' eszméjével nem 
ellenkezik. Vagy 3-or vegyesek, mellyek az anyagiak-
és alakiakból összetévék. 

Az anyagi megismertető elvek ismét vagy a) 
tdrgybeliek (objectiva), mellyek magunk és más külső 
tárgyak körüli tapasztalásából ismertetnek, és olly ezéF 
létesítésére tekintenek, mellynek ismeretére nem egyedül 
magunk körűlti, hanem más külső tárgyak körüli tapasz-
talás által is jutunk. Illyenek p. o. jogos az, mi az 
okosság által meg ismérhető isten' akaratjával, vagy is 
a' teremtés czéljával , mi az emberek közös szeren-
csé jőkkel , vagy tökéletességükkel megegyezik. Vagy b) 
személybeliek (subjectiva), mellyek olly czélt vesz-
nek alapul , mellyet természetünk körüli tapasztalásból 
ismerünk meg, és a' cselekedeteknek ez iránti viszonyait 
tekintik, p. o. jogos az, a' mi valamelly embernek ösz-
tönével, vagy különösen boldogsága ösztönével egyező. 

Az alaki megismertető elvek vagy a) függök, 
vagy b) függetlenek az ethicdtól és ennek elvétől, a' 
mint t. i. azok , tekintvén az erénytant, vagy minden 
tekíntét nélkül az erénytanra származtatnak, vagy is 
jogosnak mondanak, mi az erény' törvénye szerint sza-
bad, vagy pedig a' jogot meghatározzák minden tekin-
tet nélkül az ethicára. Az alaki és erénytantól függő 
elvek ismét vagy általánosan, vagy viszonosan füg-
gök, a' mint t. i. a' jog az erény' törvényekből vagy 
is abból szármáz tát ik, mit az erény tör vény akár ma-
gunknak, akár másoknak parancsol vagy tilt. 
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31. Megbirdldsa a' természeti jog' megismertető tárgy-
béli elveinek. 

Az előadott elvek közül a' természeti jogban is-
mertető targybeli elv nem használható , mert a' t e r -
mészeti jogban, annak érteményénél fogva, olly j o -
gok és jogkötelességek adatnak elő, mellyek az okosság 
által az embernek és az emberek közti viszonyoknak 
természetéből vonatnak le, tehát itt külső tárgybeli is-
mértető okfőt, melly t. i. a' jog' meghatározásánál az 
emberi természetre nem tekint, alkalmazni nem lehet. 
Ha a' jogokat és jogkötelességeket valamelly külső 
tárgybeli ismertető okfőből akarnók származtatni, az 
illy jogok' és jogkötelességeknek foglalatja, nem te r -
mészeti, hanem valami más jogot, a' mint a' jogokat és 
jogkötelességeket az isten' vagy ember' kinyilatkoztatott 
akaratjából vonjak le, tenne. Tehát a'természeti jogban 
csak olly állítást fogadhatunk el tárgybéli ismertető 
elvnek , melly a' cselekedeteknek jogosságát, vagy jog-
talanságát határozza meg, tekintve az ember'természeti 's 
annak természetes külső viszonyait, vagy is belső tárgy-
beli ismertető elvet. 

De a' belső tárgybeli ismertető elv is különféle, és 
ezek közül is akármellyiket a' természeti jogban cl nem 
fogadhatni. Nem valamelly belső, vagy is az ember' 
természetén alapúit, de leginkább tapasztalás által megis-
merhető elvet, az az belső anyagi elvet; mert a' ter-
mészeti jog okossági tan , mellyben az igazságok legin-
kább az okosság által, ha mindjárt a' tapasztalástól se-
gittetve ismértetnek meg. A' természeti jogban olly 
jog igazságokat kell felállítani , mellyek átalánosak, 
minden embert kötelezők, mert a' természeti jog mint 
philosophiai tudomány, csak általános és szükséges 
igazságokat állíthat, illyeneket pedig tapasztalás által 
megismerni nem lehet; mert minden a' mit tapaszta-
lásból tudunk, csak egye3, részletes, 's egyedül az 
okosság vonhat el ezekből valami átalánost természete 
és ama törvények szerint, mellyeket munkálódásában 
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követ. X tapasztalásból esak esetes telteket ismerhetünk, 
minden a' mi általános és szükséges, az az okosságból 
származik. Az itt mondottak mind a' tárgybéli mind 
szerpélybéli belső anyagi ismértető elvre is aikalmazha-r 
t ó k , mert mind a' kettő tapasztaláson alapul, és azérL 
a' természeti jogban, rpint okossági tudományban egyik 
sem használható. 

Tehát a* természeti jog' tcírgybeli megismertető 
elvey csak alajci lehet, és egyedül ez által Ölthet ma-? 
gára tudomápyi alakot. De az alaki tárgybéli ismertető 
elv is különböző', t . i. vagy független, vagy függő az 
erénytantól j a' függő ismét vagy átalánosan, vagy 
viszonyosán ftiggő: az alaki és erénytantól függő elv, 
alíav átalánosan akár yiszouyosan függő az, a' termé-, 
szeli jogban mmt az erénytantól különböző tudomány-
ban el nem fogadható. Nem az átalánosan függő 
e l v ; mert ez azt állítja jqgosnak, a' mi kötelessé-; 
günknek megfelel, e' szerint a* jog kötelességből szár-
maznék, és jogunk van azért, mert kötelességünk is 
van , p. o. jogom van életemet fenta^tani, mert erre 
kötelességem is van; jogom van mással jót cselekedni, 
mert erre kötelességem is van, De már felebb előadtuk 
( 14 . és 21. §.), hogy; 

1-ör . Jogunk lehet ollymihez is, a' mi (erényi) 
kötelességünkkel ellenkezik, ez pedig lehetetlen volna, 
ha a' jogok kötelességből származtatnak, mert ahhoz, 
a* mi kötelessegünkkel ellenkezik, jogunk nem lehetne, 
és a' ini erkölcstelen, az jogtalan is volna. így minden-
kinek joga van tulajdonával tetszése szerirxt élni, tehát 
néha úgy is, hogy az illy élésmódot az okosság nem 
javaihatja, mert az a' dolgok' élése körüli és. az okos-? 
ságtól kiszabott kötelességekkel ellenkezik; így min-
denkinek joga van ereit és tehetségét úgy használni, a* 
mint neki tetszik, csakhogy más kíilső és jogos sza-
badságában akadályt ne tegyen, tehát a' ki mással jót 
nprn tesz, mást veszedelemben nem segít, jogtalanul 
nem, ámbár (erényi) kötelessége ellen cselekszik. 
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2-or. Mindenki jogairól lemondhat, és az azok-
kali élést elmulaszthatja a' nélkül, hogy ezáltal jogtala-
nul cselekednék, ha pedig a' jog , kötelességből szár-
maztatnék , jogról lemondani nem lehetne , vala-
mint kötelességről sem. A' jog erkölcsi tehetség, a' 
kötelesség pedig erkölcsi szükség és kénytelenség vala-
mit cselekedni vagy nem, 's azért a ' jogot kötelesség-
ből származtatni nem lehet, mert e* szerint jognak 
eilcnmondaní, azt elmulasztani nem lehetne. 

3-or . A' jogot erővel és kényszerítéssel is esz-
közöl) etni , a' mi lehetetlen volna, ha a' jogot kö-
telességből vonjuk le, mert vannak jó akaratbeli, e ré-
nyi kötelességek, mellyeknek teljesítése egyedül ön-
kényünktől és jóakaratunktól függ , az ezekből szár-
maztatott jogok is tehát , illy természetűek volnának , 
azokat erő és kényszerítéssel végrehajtani nem lehetne. 
Ide járiü még az is, hogy az erénytan igen gyakran 
tiltja az erőszakot, midőn azzal jogomnál fogva él-
hetnék. 

4-er. A' természeti jog önálló tudoifrány; t u l a j -
don köre , anyaga , és ingerlője lévén, a* mi pedig 
megszűnnék lenni, ha tárgybeli ismertető 'a az erény-
tantól általánosan függő elvet követne, mert akkor 
köre 's anyaga az erénytannal ugyan egy volna. A' ter -
mészeti jog pedig külön álló tudomány, egészen meg-
különbözött része a' philosophiának, tehát az erénytantól 
általánosan függő tárgybeli ismertető elvet nem követ-
het*, illyet követvén a" természeti jog nem volna egyéb 
mint erény tan a' szerint tekintve, a* mint az némelly 
cselekedeteket megenged. 

Az erény tantól viszonyosán függő tárgybeli is-
mertető ohfö sem használható a természeti jogban. 
Az illy okfő nekünk jogokat tulajdonítana azért, mert 
másnak kötelessége van p. o. jogom volna más-
tól valamit kívánni , mert másnak kötelessége van 
adni ; jogom volna valamit cselekedni, mert más-
nak kötelessége van engem cselekvésemben nem akadá-
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lyozni. A' mondottakból már tud juk , hogy nem min-
den kötelességnek felel meg más részről jog, a' mi 
még is következnék, ha jogainkat más' kötelességéből szár-
maztatnák : azért, mert másnak kötelessége van jót 
tenni , nekem nincs jogom tőle jótéteményt kivánni úgy, 
hogy AZ adásra őt erővel is kényszeríthessem; mert min-
denkinek kötelessége van magát művelni, azért jogom 
nincs őt Ön művelésére kényszeríteni. Vannak köteles-
ségeink magunk i ránt , vannak jóakaratbéli kÖtelessé-
gink másol iránt, de ezeket erővel eszközölni nem le-
het , mert hogy e' kötelességim vannak, még azért más-
nak jogai nincsenek. Igaz ugyan, hogy minden jog-
nak más részről kötelesség felel meg, de nem viszont, 
és a' jog nem azért létezik, mert másnak kötelessége van, 
hanem másnak kötelessége van azért, mert a" jog lé -
tezik. Kötelességet minden jog nélkül is gondolhatni, 
p. o mindenkinek kötelessége mást tulajdonában és az 
ezzeli élésben nem háborgatni, de ebből még nem kö-
vetkezik , hogy másnak már csupán e' kötelesség miatt 
valami tulajdonhoz joga van. Ha jogainkat más' kö— 
telességiből származtatjuk, az is következik, hogy 
azokra nézve jogom nincs, nem is lehet , kiknek köte-
lességök nincs: illyenek a' csecsemők, esztelenek, dü-
hösök , a' mi még sem igaz, mert jogaink ezek iránt 
is vannak, és azokat a' csecsemők , esztelenek, dü-
hösök ellen is védelmezhetjük, végrehajthatjuk. Vég-
tére ezek szerint azt sem magyarázhatnék meg, miért 
nem kényszeríthetők valakit, midőn valamelly köteles-
ség ellen maga iránt , és miért kény szerithetek, midőn 
ugyan a'kötelesség ellen de mások iránt cselekszik, p. 
o. miért nem élhetek kényszeritéssel ellene, midőn ön 
testét sérti, de igen is, midőn más' testét sérti, vagy 
csak sérteni akarja is? Ha jogom volna más kötelessége 
miatt , e' két esetben jogom volna a' sérteni akarót aka-
ratja ' teljesítéseben erővel is akadályozni, mert min-
dig kötelessége ellen cselekszik, de azt még is jogosan 
nem tehetem. Mind ezek után nincs egyéb hátra , 
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mint a* természeti jogban olly tárgybeli alaki ismertető 
elvet allítani, melly az erénytantól független, azaz nem 
származtatja a' jogot valamelly kötelességből. 

Ámbár a' természeti jog tárgybeli megismertető 
elvét az erény tantól függetlenül származtatjuk , még 
is annak az okosság által az erénytanban kitűzött ezél-
ra t. i. erkölcsiségre kell tekinteni. Az olly termé-
szeti jog, melly az erénytantól függetlenül, azaz min-
den tekintet nélkül arra valamelly elvből igazságait 
vonnále , haszontalan és fölösleges volna, mert min-
den emberi tudománynak az ember' czéljára átaljában, 
különösen pedig az erkölcsiségre kell irányozni, a' 
melly tudomány ezt elmulasztja, az haszontalan, é3 
emberhez méltatlan elmélkedés. 'S aztán azt is gon-
dolhatni , hogy olly emberek állottak társaságba, kik 
erkölcstelen, tehát tiltott czélra törekednek , és hogy 
a' társaságnak fenn tarthatása miatt bizonyos törvénye-
ket köveinek, mellyeket mégis az okosság jogosok-
nak nem ta r tha t , és jog' eszméjéül sem vehet, mert 
nem akármelly társaságot az emberek kőzött javai 
az okosság, hanem melly szükséges, álkalmatos az em-
beriség' czéljának elérhetésére. Ennél fogva a' termé-
szeti jognak mindig kell lenni tekintettel az erénytanra , 
mert máskéj) az is következnék, hogy valami jogos le-
het, a' mi az erény törvényekkel mindenképen ellenke-
zik, a' mi pedig lehetetlen, mert az okosság, mind a' 
természeti jognak, mindaz erénytannak kútfője, magá-
val nem ellenkezhetik. Az erénytan ha nem alapja is 
a' természeti jognak, legalább korláta annak. 

32. yf természeti jognak tárgybeli megismertető 
elve. 

* 

Hogy a' természeti jog' tárgybeli megismerte-
tő elvének meghatározásában szerencsésen haladhas-
sunk , szükség előbb előadni, melly tulajdonokkal kell 
annak, fölruházva lenni. A' tárgybeli megismertető 
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elvben megkívántató bélyegek (characteres) ezek; 1 - ö r 
hogy igaz legyen, mer t minő az ok , olly an az oko-
z a t ; minő a' főáll í tás, ollyanok az abból származtatott 
állítások is : hamis elvből valami igazat kivonni nem 
lehet. 2 -or . Világos és meggyőző ú g y , hogy b i -
zonyításra ne legyen szüksége , mert ha illy nem v o l -
n a , azt más állításból kellene származtatni, és megbi-
zonyítani , tehát főállítás nem volna. 3 -o r . Első me l -
lyet t . i. más felebbi állításból levonni nem lehe t , 's 
annak nincs alávetve, mer t máskép nem fő , hanem al -
sóbb rendű állítás volna. 4-er . általános, mind tár-
gyi Ing , az az minden a' természeti joghoz tartozó cse-
lekedeteket tekintsen, mind személyleg, az az minden 
társaságban elő ember külső, vagyis másokba befolyó 
viszonyaiban szemléljen, mert ellenkező esetben minden 
természeti joghoz tártozó cselekedetekre és szemé-
lyekre nézve abból szabályt levonni nem lehetne , t e -
hát a' mellett póllékúl még más. főállítás is lenne szük-
séges, Ó3 igy az ellőbbi, főállítás nem maradna, hanem 
egy más ik , mellynek t . i. mint az ú g y nevezett f ő , 
mint pedig a' pótlékúl vett állítás alárendeltetnék, 
5 - ö r , Hazai, honi (dome3ticum) vag}ris egyedül a' te r -
mészeti jognak tulajdon, nem pedig más tudománnyal 
is közös, mert máskép megtörténné]?:, hogy más tuno-
mányhoz tartozó igazságok a' természeti jogba vitesse-
nek á t , 's igy ennek körén tú l vágjunk. 6-or. Gya-
korlati vagy is az ember' gyakorlati cselekvőségét te-
kintő , és alkalmazásra könnyű legyen. 7-er. Tiszta , 
vagyis az okosságból gondolkozás által származtatott , 
nem pedig tapasztalati, vagy is egyedül tapasztalásból 
megismerhető; ámbár nem ellenkezik, hogy a' tapasz^ 
talás az okosságnak segítségül legyen , kivált a' t e r -
mészeti jogban, melly az embert tekint i , a' mint az 
t . i t érzéki és okossági lény egyszersmind, 's megha-
tározza a' jogokat és jogkőtelességeket, mellyek az e m -
ber természetéből's annak természetes viszonyaiból meg-
ismerhetők , az ember' természetét pedig és termesze-
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tcs viszonyait tapasztalásból tanuljuk. 8-or. ' Ala-
ki olly «írtelemben , hogy a' cselekedeteknek nem 
anyagát, hanem alakját tekintse, az az magában fog-
lalja a' szabályokat , mellyek szerint a' cseleke-? 
deteket végbevihetni ; vagy pedig olly értelemben, 
hogy az okosság' alakjából, törvényeiből származtassék. 
Végtére 9-er hogy abból meglehessen érteni, melly cse-
lekedetek jogosak, mellyek nem. 

Ezeket előre bocsátván, a' természeti jognak tárgy-
beli megismertető elvét származtatni lehet úgy, mint-r 
a' jog ertcményét származtattuk. (4 3. §.) Az okos 
ság t. i, az ember* cselekvőségét tckínvén, ennek meg-
egyézesét az ember' czéljával akarja, azért mindenek 
előtt erkölcsiséget, azután pedig ehhez mért b o l -
dogságot kiván; de az embert czéljának elérésében 
majd tulajdon érzékisége, majd az Öntudat és szabad-* 
ság nélküli lények, majd más emberek' csclekede-^ 
tei akadályozzák, mit az okosság sehogy sem javal-
l a t . Az első rendbeli akadályokat meggyőzzük szabad-
ságunk által, tehetségünkben lévén az érzékiséget zabo-. 
Iázni, és az okosság sugallása szerint, érzékiség ellen 
is cselekedni, A' második és harmadik rendű akadályom 
kat elháríthatjuk, ámbár nem mindig, testi és lelki 
ereink' használása ál tal , és ezt cselekednünk az erény-r 
tan is megengedi , e' tehetsége a' természeti jognak az 
erénytantól függő származtatásában, jognak neveztetik, 
de helytelenül , mert kényszerítéssel élhetni a' jognak 
következete, nem önálló valami, mert hol jogom 
nincs , ott kényszerítéssel sem élhetek. Azért is a' jo-^ 
got másképen kell származtatni. Az okosság t. i. mi-
dőn azt akarja , hogy czélunkra szabadságunk' hasz-r 
nálása által törekedjünk , szabadságunkat sértetlenül is 
óhajt ja, tehát megengedi, hogy erővel mozdítsuk el 
mind azokat, mik szabadságunkat megsemmisíthetnék. 

innen ered a' jog mind tehetség, magunknak olly sza-
badságot tulajdonítani, melly czélunk elérhetésére szűk? 
séges , 's melly által mások szinte e' czél elérésében ne 
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adadályoztasasanak. A* mondottakból megérteni az okos-
eág' két törvényhozásának t. i. erényi és joginak ere-
detét , mellyek egymástól függetlenek ugyan, de még 
is egy czélra irányzanak , és az embert czéljára veze-
tik. Az okosságnak jogi törvényhozásából függetlenül 
az erényitől e' törvényt származtathatni, mint a' ter-
mészeti jog tárgybeli megismertető elvét: mindazon 
külső cselekedetek jogosak, mellyek az erkölcsiségre 
és boldogságra rendelt lények' együtletökkel megegyez-
hető k , ellenkező külső cselekedetek pedig jogta-
talanok; vagy is: mindazon külső cselekedetek jogosak, 
mellyek az embereknek társaságban együttlétöket, és 
czéljokra törekedhetésöket' nem akadályozzák, mind 
azon külső cselekedetek pedig, mellyeket tévén, az em-
berek társaságban együtt nem lehetnek, és czéljokra, 
rendeltetésökre nem iparkodhatnak, jogtalanok. Ez ál-
lításnak egy részéből megérhetjük természeti jogainkat, 
a* másikból természeti jogkötelességinket. az az: jo-
gunk van olly cselekedetekhez, mellyek az emberek 
közti társaságot, és az emberiség' czéljára törekedhe-
tést nem akadályozzák, ellenkező cselekedeteket pe-
dig elmulasztani jogkötelességünk. 

Ezekből e' következendők is értetődnek : 1-ör. a ' 
jogkötelességek eredetikép mind tagadók (negativa) t . 
i. azt kivánók , hogy jogtalan cselekedetet ne tegyünk. 
A' szerzett (acquisita) jogkötelességek különbfélék, vagy 
tagadók, az az valamelly cselekedetnek elmulasztását 
kívánók; vagy állítók és tagadók egyszersmind: áll í-
tók annak részéről, a' ki valaminek adására vagy cse-
lekvésére köteleztetik, tagadók a' többiek' részükről, 
kiknek kötelességök, mindollyan cselekedetektől ma-
gokat tartóztatni, mellyek által az t , a' kinek állító 
kötelessége van, kötelessége teljesítésében akadályoz-
tathatnák. 2-or. A' jogkötelességek csudán külső 
cselekedeteinket tekintik, mert a' belső cselekedetek által 
az emberek közti társaságot háborgatni, és az emberi-
ség' czéljának elérhetését akadályozni nein lehet. 3-or . 



o' természeti jogba. % 141 
i 

ryf jogkö telességek erő és kényszerítés által er ősit et-
7iek , vagyis, a' ki jogkötelességek ellen valamit cse-
lekedni akarna, azt a' jogkötelesség megtartására erő-
vel is kényszeríthetni a' nélkül, hogy jogosan és sza-
badon ellen tálihatna. 

Az általunk megállapított természeti jog* tárgy-
beli megismertető elve mind a' tulajdonságokkal bir, 
mellyekkel állításunk szerint, a' természeti jog' tárgya 
beli megismertető elvének birnia kell ; mert az igaz y 

világos, kétségkívüli, a' mint ezt mindenkinek legben-
sőbb érzete és meggyőződése bizonyítja, és annak szár-
maztatásából kitetszik; első, más állításnak nem alá-
vetetett , hanem közvetetlen az okosságból és annak ki-
vánatából (postulatum) levonatott; általános mind 
tárgyilag, mind személyleg, mert tekinti ama tárgyakat 
és személyeket egyetemleg , mellyek a' természeti 
jog' köréhez tartoznak; liazai, gyakorlati, és alkal-
mazásra könnyű, mert az általunk megállapított tárgy-
beli ismertető elvből könnyen megtudhatni, a' csele-
kedet jogos vagy jogtalan-e? tiszta és alaki, vagy is 
az okosságból és annak alakjából, melly szerint az 
okosság minden ellenkezést ke rü l , származtatott, t e -
kintvén egyszersmind a' cselekedeteknek alakját nem pe-
dig anyagát; végre ollyan, melly a' jog' érteményével 
megegyezik, és mellyből mi jogos, mi jogtalan levon-
hatni. 

33. A természeti jog1 kútfői, (fontes). 

A' természeti jognak ismertető személyes okfőjétől 
meg keli különböztetni annak kútfőjét , forrását. A' 
természeti jog' ismertető személyes okfője ama' tehet-
sége az embernek , melly által a' természeti jog' igaz-
ságának ismeretére ju tunk , és ezt már felébb megha-
tároztuk (29. §.); a' kútfő vagy forrás pedig az, a* 
minek vizsgálásából, az embernek ama' tehetsége által 
a' természeti jog' igazságait vonjukle. Valamelly t u -
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dományrlak kútfője különbféle t. i. közös vagy külö-
nös; közvetett vagy közvetetlen; távoli vagy közelii 

A' természeti jogriak közelebbi és közvetetten kát-
föje cC gyakorlati okosság: az okosság t . i. termé?ze-
ténél fogva kerül minden ellenmondást, és azért külső 
cselekedetinkben is olly alkalmazást kiván, hogy az em-
berek között minden összeütközés távol legyen, 's igy 
at emberek táfsás életben együtt létezhessenek t és czél-
jokra törekedhessenek. A' gyakorlati okosság azért * 
mert ebből tudjuk, hogy az emberek okos és szabadság-
gal biró lények, vagy iá személyek, hogy az emberek-
nek tulajdon ezéljok és rendeltetések Vátt> tehát ön ma-
gok miatt léteznek, hogy valamelly önkényes czél' el-
érésére mint eszközök íiem alkalmaztathatnak; a' gya-
korlati okosság továbbá tanítja , hogy az ember czélját 
el nem érheti , ha csak más emberekkel társaságban nem 
61, és épen azért, hogy az emberek között a'társas élet 
lehetséges legyen , az ember' külső szabadságát és cse-
lekvőségét bizonyos határok közé kell szorítani* és ezek 
Szerint származik a' jog és annak érteménye* Az itt 
és felebb előadattakbóí már kitetszik, hogy gyakor-
lati okosság a' természeti jognak megismertető szemé-
lyes okföje , és egyszersmind annak közvetetlen, leg-
közelebbi kútfője, forrása* 

A' természeti jognak közVetet, táv öli kútfője az 
ember természete egész kiterjedésében, különösen pe-
dig tekintve azt , a' társaságban élő ember' külső viszo-
nyaira nézve. Ezt már a' természeti joguak elnevezése 
eleggé mulat ja , mint t, i. olly jognál, mely az em-
ber' természetéből és annak természetes viszonyaiból szár-
maztalik , az ember' természete pedig nem csupa okos 
ságból á l l , 's azért ámbár a' természeti jog kifejtésé-
ben és meghatározásában az okosságnak főrészé van, 
mégis az ember' többi természetét és annak természetes 
külső viszonyait elmulasztani nem lehet, midőn az em-
bernek természeti jogait megállapítani akarjuk. Ez on-
ílan Í3 kitetszik, hogy a' természeli jog' megismerte-
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tő személyes elve az okosság* nem ön magát, hanem 
az ember' természetét és annak külső viszonyait tekint-
vén. Továbbá a* gyakorlati okosság a' természeti jog' 
megismertető tárgybeli elve által csak a' cselekedetek-
nek alapját határozza meg, nem tekintvén azoknak anya-
gát, az az: csak átaljában kimondja, hogy külső cse-
lekvőségünket , és szabadságunkat korlátozni kell 
úgy» hogy cselekvőségünk és szabadságunk másnak 
egyenlő és az okosság által mindenkinek tulajdonított 
cselekvőségével és szabadságával ne ellenkezzék; de hogy 
ez elvet alkalmazni lehessen, szükséges az embernek , 
mind okos é3 egyszersmind érzéki lénynek természetét, 
és annak társasági viszonyait tekinteni , mert egyéb-
ként a' természeti jog egyedül vizsgálódó és eszméleti 
(ideális) tudománnyá lenne, minden gyakorlati haszon 
nélkül az emberekre nézve. 

Ezeket tudván, már könnyű lesz Ítéletet hozni né-
melly szerzők vélekedéséről, kik t. i. a' gyakorlati 
okosságon és az ember' természetén kívül a' természeti 
jogba még más kútfőt is elfogodnak, úgymint: a' t a -
pasztalást, természeti ösztönöket, erkölcsi érzést (sen-
sum moralem) a' természet köz érzését (communem na-
turae sensum), vagy határozott tekintetet; de mind 
ezeket a' természeti jogban kútfőül elfogadni nem le-
het. Különösen nem 

1-ör. a* tapasztalást, mert ez az igazságoknak 
megismertető kútfője lehet a' tapasztalási, de nem 
az okossági tudományokban, minő a' természeti jog 
is; aztán tapasztalásból csak azt tanúihatjuk, mi és 
miképen vagyon, nem pedig minek és miképen kell 
lenni; tapasztalás által egyedül az egyes eseteket 
tanúihatjuk , mellyek jogosoknak, vagy jogtalanok-
nak tartatnak, és hosszú tapasztalás által majdnem 
végtelen illy jogos és jogtalan eseteknek ismeretét meg-
szerehetjiik magunknak a' nélkül , hogy még a' termé-
szeti jogot ismerjük , mert ez a' jognak közönséges, és 
szükséges szabályit adja elő, mellyeket egyedül az okos--
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ság' segítségével tapasztalásból ismert egyes esetek-
ből elvonás által lehet származtatni , a' tapasztalás te-
hát a' termézseti jognak legközelebbi és közvetetlen 
kútfője nem lehet. De mivel az ember' természetének 
és kiilső viszonyainak ismeretébe tapasztalás által ju -
t u n k , mert továbbá, mellyek ama külső cselekede-
tek , mellyek által az emberek társaságát háborgat-
hatni , szinte tapasztalásból tanul juk, azért a' ta-
pasztalást a' természeti jog' közvetett és távoli kút-
főjének tekinteni lehet (vagy talán inkább a' természeti 
jog' megismertető személyes de távoli okfőjenck, különb-
séget tévén az illy legközelebbi, közvetetlen , és távo-
li , közvetett, okfő kíizt; előbbinek mondhatni az 
okosságot, tekintvén az ember' természetét és annak tár-
saságos viszonyait (1. 29. §.) utóbbinak, pedig szinte 
az ezek körüli tapasztalást)-

2-or. jf természeti ösztönöket csak olly értelem-
ben lehet a' természeti jog nem legközelebbi és közve-
tetlen , hanem távoli és közvetett kútfőjének venni, 
hogy az ember' természeti ösztönei mind azok, mellyek 
más oktalan állatokkal is közösök , mind azok, mel-
lyek az embernek egyedül tulajdonok, mintegy az útat 
mutatják az ember' természetének tökéletesebb meg-
ismerésére , és igy az okosságot segítik a' természeti jog-
törvények' könnyebb és pontosabb meghatározásában. De 
olly értelemben a' természeti ösztönöket a' természeti 
jog' kútfőjének nem tekinthetni , hogy megvetvén 
az okosságot egyedül és közvetetlen az érzésből, melly 
a' természeti ösztönökből származik, és melly az okos-
ságból eredett ismerettel gyakran ellenkezik, a' jog 
törvényeket, jogokat és jogkötelességeket származ-
tatni lehessen. Mert bizonyos, hogy a' természeti ösztö-
nök mint az ember' érzéki természetéhez tartozók, ha-
csak az okosságtól nem segítet.nek, könnyen az igaz 
útról eltérnek, és az embert természetes rendeltetésé 
elnyerhetéseben akadályozzák. Ide járul az is, hogy a' 
természeti ösztönök az embereknél nem egyenlők, h a -
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nem műveltség és évszakaszok szerint különböző ere-
j ü k , és így a' természeti ösztönökből okosságunk sege-
delme nélkül levont jogok és jogkötelességek az ember* 
czéljával ellenkezők , homályosak, változók és részle-
tesek, nem változhatlanok és szükségesek, millyene-
ket csak az okosság által származtathatni. 

3-or. Az erkölcsi érzést, az az: az embernek 
természettől adatott tehetségét, melly által a' műve-
letlen is gyakran a' cselekedetek jogossága- vagy jogta-
lanságáról , erkölcsisége - vagy erkölcstelenségéről igaz 
Ítéletet szokott hozni, sem lehet a' természeti jog' 
köz vetetlen kútfőjének állítani. Mert ez az érzés nein 
egyéb, mint a' gyakorlati, ki nem fej let t , világos 
és megkülönböztetett Öntudatra nem jutott okosság ha -
tása , és miként az erkölcsi érzés, mint a' munkáló gya-
korlati okosságnak legalsóbb lépcsője, úgy az i s , 
mit az által ismerhetünk, csak homályos és zavart le-
het , 's egyedül a' teljesen kifejlett okosság által ho-
zathatik világosságra és tudományos ismeretre. De az 
erkölcsi érzés nem is nyújthat állandó és változhatlan 
forrást, mert tapasztalás bizonyítja, hogy az ember 
erkölcsi érzése nevelés, élet, hit' elvei és más kül-
ső okok által modosítathatik és eredeti tisztaságától 
elcsábitathatik. 

4-er. A természeti közérzést , vagy is a' nem-
zeteknek valami körüli megegyezesét, mert ez adhat 
ugyan az okosságnak alkalmat annak vizsgálására , 
mi a' nemzeteknél be volt véve, é3 ez által az igazság 
könnyebb feltalálására 5 de azért, hogy a' cselekedetek-
nek valamelly szabálya, bizonyos meghatározott időben 
minden nemzetnél divatozott, nem következik , hogy 
azt természeti jogszabálynak elfogadhatni ; mert meg-
lehet és megtörténtnek a' történettanból tudjuk i s , 
hogy a' nemzetek néha olly szabályt követnek cseleke-
deteikben , mellyet az okosság sehogysem javaihat. És 
annak is az oka, hogy a' nemzetek némellyekben meg-
egyeznek, nem mindig az okosságban helyeztetik, mint-
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ha a* nemzetek azért követnének valamelly törvényt, 
mert azt az okosság helyben hagyja , hanem más külső 
és tapasztalási okban. Tehát nem a' nemzetek' köz 
megegyezése; hanem az okosság helyben hagyása ad-
hat annak általános erőt és foganatot, a* mi nem-
zeteknél gyakorlatban vol t , azért is a' természeti jog-
ban, a' természet' köz érzését legközelebbi és közvetetlen 
kútfőül nem vehetni. 

5-ör. A* határozott tekintetet sem lehet a' ter-
mészeti jog* legközelebbi kútfőjének elfogadni, mert 
a' természeti jog' philosophiai t an , az illyenben pedig 
az igazságokat csupán az okosságból kell származtatni. 
Valamelly philosophiai állítás erősítésére is használhatni 
jó sikerrel, kiváltképen a* gyengébbeknél tekintetét, 
de ebből egyedül csak történeti , nem pedig philoso-
phiai igazságokat lehet levonni, és akár melly tekintet, 
ha az okossággal ellenkezik, visszavetendő. 

A* természeti jog' hasznáról. 

34. §. természeti jog' általános haszna. 

A' természeti jog haszna kétféle: általános és 
viszonyos, A' természeti jog' általános haszna az , 
mellyet nyúj t minden más tudományra , és valamelly 
élet' nemére nézve, tekintet nélkül mindenkinek, viszo-
nyos haszna pedig az, mellyet tapasztalunk tekintve 
más tudományokat, vagy az emberek valamelly ál-
lapotját és foglalatosságát. 

A természeti jog általánosan, az az minden em-
bernek hasznos, mert abból tud juk , hogy az em-
ber társas élet nélkül czéljához nem ju tha t , hogy 
pedig az emberek együtt társaságban békével 's min-
den sértegetések nélkül élhessenek, a' természeti szabad-
ságnakkorlátozása, a' cselekvőségnek jogos határa áltál-
jában szükséges. A' természeti jog' igazságainak ismerete 
és létesítése szükséges feltétel az ember külső szabad-
ságának bátorságositasára , és ez által czcljanak elérhe-
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lésére , erre pedig mindenki köteleztetik az okosság ál-
lal , 's innen kitetszik, hogy a' természeti jog minden-
kinek hasznos és szükséges. Továhbá a' természeti jog-
ból tanuljuk, melly jogokkal birunk mi és mások, t e r -
mészetünknél és természetes viszonyinknál fogva, 's ez 
ismeret nélkül külsó' cselekedetet bátran soha nem tel-
jesíthetünk, félvén ne hogy ollyant vigyünk végbe, melly 
által más jogai megsértetnek. Ide járul az is , hogy 
igaz jogaink' ismerete nélkül könnyen erőt és kénysze-
rítést használhatnánk más ellen ott is, a' hol csak vélt 
nem pedig valódi jogunk van, és így jogtalanok lehet-
nénk. Igaz ugyan, hogy minden emberben természeté-
nél fogva meg van a' jogosság és jogtalanság érzete, 
mellytől vezéreltetve a' jogot gyakran megismerhetjük, 
de gyakrabban, az önzés által vakitatván meg, azért 
szükség természeti jogainkat a' természeti jog által ki-
fejteni , megbizonyítani, és így minden kétségen túl ten-
ni. A' természeti jogból tanúijuk, mit kívánhatunk má-
soktól erő és kényszerítessel is, 's mit várhatunk egye-
dül azoknak jóakaratjoktól, mit tudnunk az összeüt-
közések' elhárításáért szükséges. A' természeti jog el-
vei tudása nélkül helyes Ítéletet nem hozhatunk az em-
beri cselekedeteknek, és a' történe teknek jogossága- vagy 
jogtalanságáról, 's mert az emberek erről Ítélni szok-
nak, mindig jobb, ha a' természeti jog' igaz elvei, 
mind valami más hamis alap szerint indulnak. A' 
mi időnkben leginkább szükséges a' természeti jog 
alapos ismerete, mert a' legveszedelmesebb állítások 
terjesztetnek, majd tudatlanságból, majd gonoszságból 
a' jogok' egyenlősége és elidegenithetlenségéről , a' k ü -
lönböző rendek, különös tulajdon' és több határozott 
intézetek' jogtalanságáról, mellyeklől meg nem óhatjuk 
magunkat máskép, mint ezeknek alapos , teljes és egye-
dül a'természeti jogból szerzendő ismerete által. Ezek-
ből eléggé kitetszik, hogy a' természeti jog már magá-
ban tekintve , minden embernek vagy is általánosan 
hasznos és szükséges. 

10 * 
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35. §. AL természeti jognak viszonyos haszna, 

A' természeti jognak viszonyos haszna i3 kétféle, 
t . i. tárgy, és személybeli: az előbbi az, melly a' ter-
mészeti jogból más tudományokat művelőkre, az u tó i -
bi , melly különféle rendben lévő emberekre három-
lik. A' mi a* természeti jog' viszonyos tárgybeli hasz-
nát illeti , ez elegendőképen kitetszik abból , mit a' 
természeti jognak más tudományokkal összefügéséröl 
mondottunk elannyira, hogy a' természeti jog* haszná-
ról e' tekintetben semmi alapos kétség nem lehet. AR 

természeti jognak visszonyos személybeli haszna az em-
berek' különféleségök szerint különböző. A' felül, hogy 
az igaz tudós a* természeti jognak, melly általános 
haszna által mindenkinek annyira ajánlkozik, isme-
rete nélkül nem lehet, hasznos még ci természeti jog, 

4-ör minden polgárnak, mert af polgáriságnak 
czélja annál könnyebben elérhető, minél művelteb-
bek átaljában a' polgárok, a' természeti jog pedig ass, 
igaz emberi műveltségre szükséges, mert az vezett 
természeti méltóságunk' és személyességünk ismeretére , 
mellyek altal az oktalan lényektől különbözünk, és így 
személyes méltóságunk' becsűlésére mind magunkban, 
mind másokban határoztatunk , mi nélkül sok erényi 
különösen jótévőségi kötelssségeknek teljesítése nem 
remélhető. A' természeti jog továbbá tanítja, hogy jo-
gaink' bátorságáért a' polgáriság szükséges, valamint azt 
is , hogy polgáriságban a' rend' fenntarthatásáért az 
országló, nyilvános tisztviselők és hátarozott törvények 
szükségesek, szükséges végre az alávetés, és a' hatá-
rozott törvények megtartása; ezek' ismerete által az-
tán eszközöltetik, hogy a' polgárok belső meggyőző-
désből, és nem egyedül a' bűntetéstőli félelemből az or-
száglónak , felsőségnek és tÖrvénj^eknek engedelmesked-
nek , és ámbár polgáriságon kivűl nagyobb szabadsá-
got remélhetnének, de mert több veszedelmeknek is 
lennének kitéve , tovább is polgáriságban óhaj-
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tanak élni. Minthogy pedig a' polgáriságban természeti 
szabadságunk csak korlátozva lehet; nem pedig egészen 
elnyomva, azért hasznos minden polgárnak tudni , mel-
lyek azon korlátok, inellyeken túl az ember' termé-
szeti szabadságát jogosan korlátozni nem szabad, ezt 
pedig a' természeti jogból tamiljuk. 

2-or . A1 polgáriságok' kormányzóinak , mert 
ezek a' természeti jogból tanulják jogaikat és köteles-
ségeiket , ön magok és a' többi polgárok közti jogos 
viszonyokat, hatalmoknak czélját és határait , ezeknek 
ismerete pedig az országlóknak hasznos és szükséges, 
hogy a' nekik adott hatalommal, szabadon és] tisztok sze-
rint élhessenek, és minden jogtalanságot,] 's elnyo-
mást, melly a' polgáriságnak köz javát veszélyezteti, 
kerülhessenek. 

3-or. A? forendű nyilvános tisztviselőknek, kü-
lönösen azoknak, kik a' polgáriságnak külső ügyei kö-
rü l foglalatasak, p. o. a' követségeknél j mert általános 
határozott nemzetek' joga (Jus Gentium positivum uni-
versale) melly szerint az előadandó külső ügyeket kel-
lene elintézni, nincsen ; sőt a' részes határozott nem-
zetek' joga (Jus Gent, posit. particalare) is, melly né-
melly nemzetek között nyilván kimondott vagy hal-
gatva értett egyezés által határoztatott meg, és hozatott 
be , sem elegendő a' nemzetek közt elofordúló min-
den eseteknek megítélésére , melly hiányban nincs 
egyéb hátra, mint a' természeti jog' elveihez, mint 
általánosan sikeresekhez folyamodni, és azok szerint a' 
jelenlévő esetet megítélni, ezt cselekedni pedig annál is 
szükségesebb, mert a' nemzetek közt nincs főhatalom, 
melly tekinteténél fogva a' határozott nemzetek' joga 
hiányát, törvényt hozván, kipótolhatná. 

4-er. A' törvényhozóknak és politieusoknak, mert 
ezeknek kötelességük, jogot és a' polgáriság czéljához 
alkalmazott törvényeket hozni , mi a' természeti jog' 
elveinek tökéletes ismerete nélkül lehetetlen, mert 
csak ama határozott törvények jogosak, mellyek a' ter-
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mészeti jog* elveivel nem ellenkeznek , és mi a' polgá-
riság czélja, azt a' természeti jog tanítja. Egyébként is 
már a' természeti jogban alapítatnak meg azon elvek, 
mellyek szerint kell megitélni az embereknek mind 
természetüknél fogva egyedül tulajdon, mind pedig szer-
zett jogaikat é3 jogkötelességeiket,' a' természeti jog elő-
adja mind természeti, mind a' szerzett tulajdon irán-
ti jogaikat , továbbá azokat, mellyek a' szerződésekből, 
és sértésekből, a' családi viszonyokból származnak , 
mindezekről pedig határozott törvények is hozatnak, 
hogy ezek a' természeti joggal összeütközésbe ne jőjenek, 
a' törvényhozóknak tudniok ke l l : 1-ör a'polgárisági f ő -
hatalom mit változtathat meg a* természeti különös 
jogokban, és a' nyilvános természeti jog' és politica 
elvei szerint mit tanácsos azokban megváltoztatni ? 
2-or szükséges a' törvényes foglalatosságoknak is-
meretét pontosan meghatározni, és azokat szerzett tör-
vények által a' természeti jog' elvei szerint elrendel-
n i ; 3 - o r szintúgy azt, a' mi természeti jog' szerint 
nem eléggé meghatározott vagy kétséges , minden 
viszálkodások' elhárításáért meghatározni, és minden 
kétségen túl tenni , 4-er az egyes, általános törvény 
elvekből kivont szabályokat teljesen é3 meghatározot-
tan előadni. Ezekre ügyelve eszközölhetni, hogy a' ho-
zott törvények két végső rosztól mentek maradjanak , 
és sem puszta végetlen esetek' előadásává, sem pedig 
elvont jogok' metaphysicajává , melly minden gyakor-
lati haszon nélküli , és különböző magyarázatokat meg-
szenvedj ne váljanak. Az említetnek teljesítésését pedig 
nem remélhetjük olly törvény hozoktól, kik a' ter-
mészeti jog' alapos ismeretével nem birnak. 

Ő-ör. A' bíráknak , jogtudóknah , és ügyészeknek. 
Az a' haszon , mellyet ezek a' természeti jogból me-
ríthetnek kétféle : elmeügyelői és gyakorlati (theoretica 
et practica). Az elmeügyelöi haszon abban áll, hogy a' 
természeti jog ismerete nélkül lehetetlen a' határozott 
törvényeknek értelmét és szellemét tökéletesen felfogni, 
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lehetetlen szerszett jog' tudományos ismeretét megesze-
rezni; megtanulhatja ugyan valaki a' határozott törvé-
nyeket, hanem ha azoknak értelmét és szellemét fel 
nein fogja, csak a' törvény'szavait fogja tudni , 's így 
természeti jog nélkül a' szerzett jog' alapos és elven 
épült ismerettel nem birand. A' természeti jog 
minden szerzett jognak fö elemeit 's alap ismeretit ad-
ja eló', valamint annak érteményét , kifejti en-
nek kúlfőjét és alapját, meghatározza egyszersmind an-
nak rendszerét; méltán mondhatjuk tehát, hogy ter-
mészeti jog nélkül a' szerzett jog is mint tudomány 
lehetetlen: megtagadván a' természeti jogot, az okos-
ságot is meg kellene tagadni, okosság nélkül pedig 
tudomány egyátaljában lehetetlen. A' természeti jog 
hasznos a' jogtudókra nézvo azért is, mert olly el-
veket n y ú j t , mellyek szerint a' határozott törvények 
jogossága vagy jogtalanságá felül Ítélhetnek, ez pedig 
amaz elvek nélkül lehetetlen. Végre a' határozott tör-
vényhozás elméleti alkotmányát (theoria) természeti jog 
nélkül, gondolni sem lehet. 

A természeti jognak gyakorlati haszna nem ab-
ban á l l , hogy a' természeti jog' állításai, mint tárgyai 
valamelly külső törvényhozásnak a' szerzett jog elle-
nére gyakorlatba hozatassanak, mert a' szerzett jogot 
mind addig szentül és egészen kell megtartani, míg 
a'törvényhozó hatalom által, meg nem változtatik, vagy 
semmisitetik. A' természeti jog gyakorlati haszrla kétféle : 
közbenvetett , és közvetetlen. Az előbbi a' törvé-
nyek magyarázatát tekinti , mert csak az magyarázhat 
helyesen törvényeket, a' ki azoknak szellemét is-
meri , ez pedig a* természeti jog tudománya nélkül l e -
hetetlen, 's azért következik, hogy természeti jog 
nélkül a' határozott törvényeket helyesen nem magya-
rázhatni , csak arra kell vigyázni, hogy a' természeti 
jog* általános elvei, mellyeket úgyis teljes épségökben 
mindenütt nem alkalmazhatni , a' határozott törvé-
nyek' helyökbe ne csúsztassanak. De a' természeti jog-

) 
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nak a* gyakorlatban közvetetlen haszna is van . a1 men-
nyire t. i. o l lykor , midőn valamelly eset' elintézésére 
határozott törvény hiányzik, és a' jog' hasonlatossága 
(analógia iuris) szabályt a' jelen eset' meg bírálására nem 
nyúj t , akkora' természeti jog' elveihez keli folyamod-
nunk , 's azok szerint Ítélnünk. A' természeti jog te-
hát kiegészíti a' szerzett jogot, kivált akkor, midőn 
a' határozott törvényhozó szerzett törvénye hiányá-
ban nyilván és világosan a' természeti jog' elveire uta-
sít. A* bíráknak és jogtudóknak természeti kötelessé-
gük e' felet t , a' pörlekedőket a' jogosság és jogtalan-
ságról értesíteni , és azt kinek ügye jogtalan a' pör-
lekedéstől lebeszélni , a' mit sükeresen nem esz-
közölhetnek azok, kik csak a' törvény' szavát, nem 
pedig értelmét is ismerik. A' határozott törvényeket 
természetűknél fogva változtatni kell , de hogy a"1 tör-
vényhozó valamelly törvény' megváltoztatására indítás-
sék , a' határozott törvény' jogtalansága és helytelensé-
géről meg kell győzetetnie, a' határozott törvények* 
megítélésére szolgáló elveket pedig , nem a' hatáíozott 
törvényhozásból, hanem a' természeti jogból kell me-
rítenünk. 

Némellyek a' természeti jognak segéd hasznát a* 
szerzett jogbau el nem ismerik azért , mert minekutá-
na a' törvény hozatott, a' biro' tisztje nem arról , ha-
nem a' szerint ítélni, és ha a' határozott törvény hiá-
nyában a' jog hasonlatossága nem elegendő , akkor a' 
megítélésre szolgálandó szabályért a' határozott törvény-
hozóhoz kell folyamodnunk. De ezek nem elegendők 
felebbi állításunknak megsemmisítésére, mert ha a' tör -
vényhozóhoz folyamodván is, ez az eset megbirálására 
valamelly szabályt meghatározna, e' szerint még is 
csak a' hasonló jövendő, még meg nem történt , nem 
pedig az elmúlt és megtörtént (minő a' megbírálandó is) 
eseteket lehetne megítélni, mert a' határozott törvény 
csak hirdetése' idejétől 's nein hamarább kötelez, visz-
szahaló ereje nincs. Nem marad tehát egyéb hátra, 
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mint határozott törvény teljes hiányában a ' természeti 
jog' elveihez folyamodni, annál is inkább, hogy a* 
természeti jog' közönséges elvei minden határozott tör -
vényhozásnak alapját teszik, azért is ezek magok épsé-
gökben megmaradnak, ha csak valamelly határozott 
törvény által nem módositattak, tehát séma' törvény-
hozó akaratja , sem a' törvényhozás' szelleme ellen nem 
cselekszünk, midőn a' határozott törvények hiányában 
a' természeti joghoz folyamodunk. 

36. sf természeti jognak segéd tudományi {sub-
sidiär iae scientiae). 

A' természeti jog' segéd tudományi azok, mel-
lyek a' természi jognak művelését segitik, a' men-
nyire a' természeti jog' forrásainak bővebb isme-
retére vezetnek , vagy pedig az okosság által le-
vonandó igazságoknak felkeresésében segítségül vannak. 
Illyenek 1-ör c£ bölcselkedés, melly mintegy alaptudo-
mány a' természeti jog' előadásában nem csak hasznos, 
hanem szükséges is. Ez t. i. a' logicában előadja a' 
helyes gondolkozás' szabályait, az igazságok' felkeresé-
se , világosságra és rendbe liozatasok' módját , mel-
lyek' ismerete nélkül a' természeti jogban , mint okos-
sági tudományban szerencsésen előmenni lehetetlen. 
Különösen említeni kell itt az erénytant, mellynek 
ismerete nélkül a' természeti jog , az okosságnak 
erény és jogtörvényhozása közt, az összefüggést és 
különbséget átlátni nem lehet ; az erénytan előadja, 
hogy mindazoknak cselekvésére, mellyeket tenni jog-
kötelességünk , már erényképen is köteleztetünk , 
vagy is , hogy nem egyedül azért kell jogkötességink-
nek eleget tennünk, mert erre külső kényszerítés ál-
tal Í3 szoritathatunk, hanem csupán jó akaratból és 
a' törvény iránti tiszteletből, és hogy jogkötelességink 
kivűl mélytánylati kötelességeink is vannak , tehát ne 
mindig ragaszkodjunk jogainkhoz, hanem a'hol jogunk 
végrehajtása másnak alkalmatlanságával és kárával j á r , 
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attól elálljunk, melly tanítás mind a' jog tudóknak , mind 
a' bíráknak a' pörlekedők összebékítésökre igen hasznos. 
2-*-or. Az embertudomány (Authropalogia) mellyböl 
az ember' természetét, annak természeti ereit, tehetsé-
g i t , 's ösztönét tamiljuk. 3-or. Az emberi nem tör-
ténettanja, melly előadja az embernek különféle ter-
mészeti és Önkényes viszonyait, az emberi nem' viszon-
tagságit; tehát mind az embertudomány , mind pedig 
az emberi nem' történettanja a' természeti jog' forrás-
ának megismerésében segédül szolgálnak. 4-er A szer-
zett jog' melly a' természeti jogot úgy világosítja, 
mind gyakorlat a' vizsgálódást, mert azokat, mellye-
ket a' természeti jog előad, a' hatarózott törvények 
alkalmazzák az elöfordúló esetekre, 's azért a' határo-
zott jog által nagyobb világosság terjed azokra, mel-
lyek természeti jogban elvonva adattak elő. Ő-ör A" 
határozott jog' philosophiája, melly által a' határo-
zott jognak és törvényhozásnak alapját 's szellemét vizs-
gáljuk , a' természeti jog' elveinek feltalálására vezet 
bennünket. 6-or A természeti jog mint tudomány 
története, mert ebből tanúljuk, miképen fedeztettek 
fel , miképen szedettek tudományos rendszerbe, vagyis 
tudományos alakba; annak egyes igazságai, micsoda vál-
tozásokat szenvedett és a' tökély mostani lépcsőjére 
miként jutott e' tudomány. Ebből tanúljuk , hogy a' 
természeti jogban ugyan egy tárgy iránt is különbözük 
voltak, és most is ollyanak az irok' véleményei, hogy 
lépcsőnként sokfaradozás által jutott azon tökéletességre , 
mellyen most van, de hogy még ma is vannak hiányai, 
mellyek számtalan igazságai szorgalmas nyomozázára 
buzdíthatnak bennünket. 

CSATSKÓ IMRE. 



VI. 
O k l e v e l e s t o l d a l é k . 

I. 
II, Uláséló királyunk' nyugtatványa azon 500 fo-
rintnak az az: aranynak, 1493—1502-ig felvéte-
léről , melly ékkel Ragusa a* magyar koronának véd-

pénzül évenként tartozott. 

„ N o s Wladislaus Dei gratia Rex Hungarie ct Bohe-
mie etc. Notum facimus et significamus quibus expe-
dit vniuersis. Quod fideles nostri Nobiles ac Prudentes 
vir! Rector et Consiliura Civitatis nostre Piagusy de 
censu annuo, quem nobis et sacre Coro ne, nomine 
eiusdem Ciuitatis debebant, pro toto tempore preterito 
Imprimis Egregio Gaspar Perwsyth alias Vice Bano Re-
gni nostri Croacie ad necessitates Castrorum eiusdem 
Regni nostri in Quingentis florenis, quos ad compotum 
nostrum acceptamus pro vno anno, Nunc vero per me-
dium Magnificorum Oratoruin et Conciuium suorum 
Vitti Gocy et Marini de Ranis nobis ad integrum 
satisfacerunt, in florenis Quatuor Milibus pro vltimis 
nouem annis íinitis, de mense Marcy anni domini Mii-
lesimi Quadrigentesimi Nonagesimi Ter ty computando 

florenos Quingentos, singulo anno, sicque dictos fide-
les nostros Rectorein et Consilium ratione dicti census 
annui nobis et dicte Sacre Corone debiti pro toto tem-
pore preterito vsque ad totum mensem Marcy, anni 
Millesimi Quingentesimi secundi presentis scilicet anni, 
reddimus penitus quietos, liberos, et expeditos, pre-
sentium literarum nostrarum testimonio mediante Quas 
secreti sigilli nostri, quo ut Rex Hungarie vtimur, 
iussimus impressione communiri, Datum Bude Sexta-
decima die Mensis Nouembris. Anno Domini preseripto, 
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Millesimo Quingentesimo Secundo. Wladislauß Rex, 
manu ppa" (p. h.). 

Hű hasonmását gróf Kciracsay Tivadar vette sa-
ját kezével, a' ragusai köztársaság' levéltára' eredeti 
példányából, 's azt a' múl t évi novemb. 28-kán küldé 
meg a' m. academia kézirattárának. Eredetie elkülónö-
zött (seoretum) pecséttel, miről befejezése teszen emlí-
tést, vala megerősítve, hihetőleg azzal, melly Pray* 
munkájában látható *). Szövénye bizonyítja, hogy Ra-
gusa a'magyar koronának évenként 500 forinttal, vagy 
a* mi még akkor mindegy volt , 5 00 arannyal t a r to -
zott ; e' szerint tehát előbbi szerződést teszen fel. 

Tudva van, hogy a' magyar király' azon hada, 
mellyet saját zászlója 's személyes vezérlete alatt egye-
dül az ország' részeiben védőleg vezethete a* csatatérre, 
különbözött hajdan ama' seregétől, mellyel támadólag 
külföldre is rohanhatott, hogy tartományaitól a' ve-
szélyt elszélessze; ez a' király', amaz az ország' hadai-
hoz tartozott , szükség esetében a' zászlósok vitézeivel 
egyesülve, mint a' személyes nemesi, 's közönséges fel-
kelés segédül használtatott, ha a' fejdelem serege az 
ellenségen többé erőt nem vehete. Innen magyarázható, 
hogy az ország hadainak segedelme nélkül meghódított 
tartományok, nem az országhoz, hanem a' magyar ko-
ronához kapcsoltattak. 

Míg Dalmátország egészen királyainknak hódolt, 
míg azok Boszna- 's Szerbországra befolyással hatotta-
nak: addig Ragusa' függetlensége 's kereskedése a' ma-
gyar korona paizsa alatt keresett menedéket, hol könnyen 
lelhete biztos védelmet; mivel királyaink Spittler meg-
jegyzése szerint, a' tengerügygyei épen nem gandoltak, 
nemzetünknek pedig, Velencze 's Ragusa szerencséjére 
nem vol t , sem kedve a' tengeri kereskedéshez, sem 
azt méltánylani tudó értelmi míveltsége. 

*) Georgii P r a y , de sigillis. Budae, 1805. 4. Tab. XIII. 
fis-
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Illés ragusai érsek és négy patrícius 1357-ben je-
lentek meg I. Lajos udvarában, kik mint Ragusa' meg-
hatalmazott biztosai szövetséget kötvén e'királyunkkal, 
annak 500 aranyat ajánlottak évenként védpénzül *). 
A' ragusaiak tehát nem alattvalói , hanem védenczei 
valának a' magyar koronának. 

Istvánfi említ ugyan egy ragusai követséget II-dik 
Ulászlóhoz **) , de ez, mellyről nyugtatványunk szól, 
sokkal utóbbi; erről Razzi Ser. Ferencz Ragusa törté-
neteiben teszen említést Engel szerint, hol a' követek 
közül egy. ez Í3 nem Marinus de Ranis, hanem Ra-
gnina Miklós néven adatik elő. 

II. 
jf vasvari káptalan, Herbordfi Herbord mesternek 
1325 -diki május' 16-kán ó pecsét alatt jeles alkat-
ban {privilegialiter) át irt 1287- diki cserelevelét, 
iZSüdiki április' 10-kén új pecsét alatt ismét átirja. 

A B C 
„Nos Capitulum ecclesie sancti MychaelÍ3 archan-

geli de Castro ferreo. Notumfacimus tenore presencium 
vniuersis. Quod magister Herbordus filius Herbordi de 
Reznek ad nostram personaliter accedens presenciam ex-

*) Jelen nvugtatvány szerint 1358-d ik i mart ina ' utolsó 
napjától számítva, mindig 9 évnek lefolyta után 500. 
9 = 4500 aranyat; és így nem előre. Ezen alapegye-
zésről í r ja Engel: , ,Den Traktat selbst habe ich mir 
nicht verschaffen können(Joh. Christ . Engel's Ge-
schichte des Freystaates Ragusa. W i e n , 1807.8. 132.) 

**) „I isdem diebus Vladislaus Epidaurios (Ragusa Vec-
chia) civitatem mari t imam et suis legibus utentem, 
qui nunc Ragusini vocantur , id per legatos postu-
lantes , in fidem clientelamque recepit ' , quum illa a 
muitis saeculisPannoniae Regum amicitia patrocinio-
que sufful ta , clara potensque evasisset ." (Nicolai 
Istvánílí, Regni Hur>g. Hist. Coloniae Agnpp. 1721. 
fol. L. II. p. 20.) 
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hibuit nobis Litteras nostras priuilegiales sub antiquo 
sigillo nostro confectaa in nulla sui parte viciatas pe-
tens no3 cum instancia, vt easdem de uerbo ad uerbum 
rescribi faceremus et iuxta Regium preceptum ac raan-
datum nouo sigillo nostro dignaremur consignare qua-
rura quídem litteraruui tenor talis est. Nos Capitulum 
ecclesie sanctiMychaelis archangeli de Castroferreo. No-
tumfacimus tenore presencium quibus expedit vniuersis. 
Quod magister Johannes et Herbordus fily Comitis Her-
bordi ac Michael et Dominicua fily Comitis Gregory 
necnon Clemens filius Salomonis nobiles de Chob ad no-
stram accedentes presenciam Humiliter postularunt Tt 
secundum par Priuilegy inter ipsos et nobiles de Bogud 
super concambio possessionum quarum nomina subse-
cuntur ordinatum et confectum, per virum Idoneum 
et discretum Andreám Custodem ecclesie nostre querere 
faceremus, et inuento litteris nostris rescribere digna-
remur , et quia Regni consuetudo Hoc exposscit, vt l i t -
terarum patrocinia Pari gemino duplicentur. vt parti-
bus vno consignato relicum Camare Capituli reseruetur, 
ne lapsu temporis gesta sub tempore simul cum eodem 
delibantur, quorum nempe precibus inclinati reinuento 
Priuilegio nobilium predictorum, Hunc tenorem conti-
nens concessimus roborari. Nos Capitulum ecclesie san-
cti Mychaelis de Castroferreo Notumfacimus tenore p r e -
sencium vniuersis Quod Nicolaus et Gregorius fily Co-
mitis Oliuerii de Chob pro se et proStephano, Oliuerio, 
Salomone, Eraerico, et Jobanne, fratribus suis, ac pro 
Comíte Herbordo filio Gregory, necnon Lorandus filius 
Lorandi ab vna parte , Petrus filius Johannis, Budur 
filius Farcasi, Paulus filius Petrus (igy), et Johannes 
filius Michaelis pro se et pro Petro ac Stephano fra t r i -
bus suis nobiles de Bogud, necnon pro Bartholomeo 
filio Luca , et Martino filio Martini génerationalibus 
suis pro quibus singuli singulariter responderunt ex 
altera coram nobis constituti, Super vniuersis Causis 



toldalék. 159 

suis actenus Hinc et inde motis et specialiter super 
morte Gregory fily Gregory interfecti per magistrum 
Thobiam pro qua omnes possessiones eiusdem ubicun— 
que existentes et speeialiter turrÍ3 eiusdem in Bogud 
existens cum omnibus vtilitatibus et pertinencys suis 
vniuersis a domino Rege Ladizlao, Comiti Herbordo 
predicto f ra t r i videlicet ipsius Gregory fuera t collata 
mediante suo priuilegio p rou t plenius totius negocy se-
ries in eodem Priuilegio continetur, nouissime partes pre-
scripte intalem pacis concordiam deuenerunt coramnobis, 
quod prefati fily Comitis Oliuerii prout pro se et p ro f r a -
tribus suiá ad Herat (aderant helyett) tu r rem predictam 
ac omnes alias possessiones ipsius magistri Thobie a do-
mino Rege sibi collatas relinquerunt et rest i tuerunt me-
moratis nobilibus de Bogud Jure perpetuo possidendas. 
in quarum concambium ydem nobiles de Bogud terras 
t r ium vil larum Bezefolua et Detruhfolua sitas vltra 
íluuium Karka , ac villám sancti Andree existentem ah 
ista parte fluuy Karka dederunt et assignarunt ipsis filys 
Oliuerii et cognatis suis nominális similiter perpetuo 
Jure possidendas, mete autem terrarum ville sancti An-
dree sic incijí iunt, Prima meta incipit iuxta íluuium 
Karka ubi sunt due mete terree de qua vádit per ma-
gnam viam ad íluuium Chup , quem transeundo iuxta 
eundem íluuium sunt due mete ueteres, de quibus pergit 
ad fluuium Ilwag ubi separatur a terra Pauli fily Feliciani 
et per ipsum fluuium Ihvag tendit versus orientem de 
quo exeundo iuxta eundem íluuium sunt due mete vna 
in arbore Cerasi et alia t e r rea , ex Hinc eundo ad orien-
tem prope locum ville in qua est Capella sancti Andree 
sunt due mete in quarum vna stat p i rus , ab Hinc de-
ciinat parumper ad quandam vallem Petawelge voca-
tam et iuxta eandem sunt due mete una in arbore Il i-
cis alia uero terrea, post Hoc tendit per eandem vallcrn 
dirccte ad orientem de qua exeundo sunt due mete qua-
r u m vna vnam magnam arborem Ilicis amplexatur, de-
indc vcrgit ad quandam vallem ad Huc ad orientem vbj 
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sunt due mete in arboribusllicum dequibusl tur ad trés 
metas angulares de quibus reflectitur ad meridiem per 
Teteres metas et antiquas, que separant ipsain terram 
a terra nobilium, kyralyflía dictorum per quam tendendo 
peruenit ad tres metas nouas angulares , quarum due 
sunt in arboribus Ilieum de quibus deciinat ad occiden-
tem per quandarn vallem Monuroswelge vocata (így), 
peruenit dictum fluuium Ghup vocatum iuxta quem sunt 
due mete, quem saüendo vádit iterura ad fluuium Kar-
ka ibique terminatur. Hoc tamen adiecto quod si pro-
cessu temporis a quocunque prescripti íily Oliuerii 
et Cognati sui racione terre predictarum triuin viíla-
r u m fuerint molestati, nominati nobiles de Bogud te-
nerentur eosdem expedire, qui si expedire nequierint 
extunc predictam turrem in Bogud sitam et omnes pos-
sessiones magistri Thobie tenentur restituere ex integro 
iilys Oliuerii et fratribus suis antedictis. Quod ut ra -
tum sit presens scriptum contulimus nostro sigillo com-

munitum anno ab incarnatione domini Millo, C°C° 
octuagesimo septimo magistro Michaele preposito ecclesie 
nostre, Cantoria vacaute, Jacobo Custode, Symone de-
cano existentibus. Nos igit.ur predictorum nobilium de 
Chob iustis et legitimis peticionibus aquiesscendo pre-
dictum Priuilegium comperientes non Rasum non Can-
cellatum nec ex aliqua parte sui viciatum de uerbo ad 
uerbum rescriptum nostri Sigilli robore duximus inno-
uari. dátum et actum in festő asscensionis domini, anno 
eiusdem Millo. C0C°C°. vigesimo quinto. Thoma preposi-
to Joanne Gantore, Andrea Custode Joseph decano eccle-
sie nostre existentibus Nos enim peticionem ipsius ma-
gistri Herbordi fore iustam considerantes et congruam 
easdem litteras de uerbo ad uerbum rescribi fecimus 
et iuxta Regium preceptum ac tnandatum nouo nostro 
Sigillo consignari. Datum in Octauis passce, anno Do-
mini Millo trecentesimo vigesimo octauo. Magistro Jo-
hanne preposito, Michaele Cantore, Dominico Custode 
Joseph decano ecclesie nostre existentibus." 
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Iróhártyán hitelesen költ eredeti példányomból, 
mellynek végképen eltöredezett pecsétje az alúl felhaj-
tott hártja' két vágányából, libazöld, és violaszinü so-
dratlan selyemről függött. 

Az A. B. C. ketté vágott betűi miatt metszett ok-
levél (cyrographum). 

Szövényében újabb bizonysága jelenik meg annak, 
hogy a' ,.pary paria' nem másolat (copia), mint m ű -
szótáraink hirdetik ; hanem valamelly oktatványnak 
(documentum) több példányban hitelesen költ párja. 
(Tud. Gyűjt , 1819. IX. k. 67.) 

Figyelemre méltó , hogy Ilerbord 1325-ben „de 
Chob" és már 1328-ban ugyan ő ,,cZe Reznel.ii 

A' vasvári káptalan pecsétje nem csak 1 5 8 8 : 46. 
rendeletéből azon évben ; hanem ez oklevél szerint 
1325 és 1328 közt is változott. 

» » 
LUCZEN BACHER JÁNOS. 





VII. 

N é p n e v e l é s . 

A z embert csak a' nevelés teszi emberré. Midőn szüle-
t ü n k , hasonlók vagyunk az á l la tokhoz, mellyeket 
csak az érzéki ösztönök izgatnak; a* bennünk elrejtett 
testi 's lelki ajándékok későbben és lassadan fejlenek ki , 
és ha magokra hagyatnak végkép , miként a' tapaszta-
lás t an í t j a , még legnemesb tehetségeink' működése is 
csekély, de ha korán j á ru l jámbor segédkéz fejledező 
erőinkhez, ha v a n , ki elémozdítsa induló csiráinkat, 
ki a' gyengéd növényt ápolgassa, a' fejlő bimbót kü l -
's belveszedelmek ellen szorgosan v é d j e , növekszik a' 
gyümölcs, és haszonvehetővé válik. Gyengéd virághoz 
lehet tehát méltán az embert hasonlí tani; ha a' virágot 
a' kertész természetére nézve nem ismeri , e' természet-
hez magát nem alkalmazza, ha nem da jká l ja , a' vesze-
delmek ellen nem őrz i , gyümölcs nélkül korán elher-
vad sőt elvész ; igy az ember is, habár a' jótévő gond-
viselő legnemesb tulajdonokkal ruházta is fel Őt, korán 
he rvad , tehetségei lankadnak, ereje napról napra fogy, 
ha nem nevel te t ik , 's nem tanítatik. 

Az emberi boldogság' csirája tehát a' nevelésen és 
tanításon alapszik; és hol e' keltőre gond nem fordí ta-
t i k , o t t ne csodáljuk, ha erkölcstelenek 's munkátlanok 
a' po lgárok: minthogy pedig legterjedtebb részét az 
emberiségnek az alnép teszi , különös gondot illik e' 
rész boldogíthatása' eszközlésére fordítani, a' nevelés és 
józan tanítás által. Ezt sok nemzet sajnosan érzé, és 
midőn tán századokig aludta a' gondatlanság' álmát, f e -
lébredve végre, serényen n y ú l t azon eszközökhöz, mel-
lyekhez régen kell vala nyúln ia , és kezdé embertársai ' 
sorsát enyhíteni, j av í tan i ; így támadtak különféle köz, 

TUDOMÁNYT. Ú. F. I . K. IJ. T. 1 1 
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és külön nevelői 's tanítói intézetek, mellyekből a' ki-
szabaduló tanítványok árasztanák a' józan élet' 's tudo-
mányok' sugárait a' terjedtebb emberi tömegre t. i. az 
alnépre. 

Meg kell vallanunk hogy édes honunkban a' nép-
nevelés dolgában még távol állunk azon ponttól, mel-
lyen népünket valahára látni szeretnők , de egész nem-
zetünk' gyor3 mivelődési pályáján örülve várhatjuk, 'a 
remélhetjük, hogy miként nyelvünk, ugy alnépünk 
mivelődcsére nézve elérendi az ohajtott czélts csak se-
rénykedjünk, csak egyesült erővel munkálkodjunk, és 
használjuk a' számtalan eszközöket, és meglátandjuk 
milly gyors léptekkel halad előre népünk , önmagát tö-
kélesítendő amaz eszközökkel, mellyeket neki jámbor 
segédkezek nyújtának. 

Hogy a' nép' nevelését, és tanítását királyaink szí-
veiken hordozták volt légyen mindenkor, és jelenleg 
is atyai gondoskodásokat e' tárgy foglalja e l , csak az 
tagadhatja, ki honi történeteinkbe avatva nincs. *) Ha 
a' kormány részletes rendeléseit a' nevelés, és tanítás 
dolgában vizsgáljuk, valamint régiekre, ugy majd szám-
nélküliekre is akadunk. Olvassa csak mindenki a' régiebb 
rendelményeket (Intimata) 1734, 1 7 8 2 , 1783 , 1795 , 
1 7 9 6 1 's több más esztendőkről, és meglátandja, m i -
kép hordozá a' kormány a nevelés 's tanítás szent ügyét 
mindenkor szivén; itt fellelhetni a' legjobb rendelése-
ket , mellyek iskolai nevendékséget, tanítót, tanítói 
tulajdonokat, iskolai rendet, tudományokat, 's több 
effélét tárgyaznak. 

Nyissuk fel továbbá akár az 17 7 7ki, akár az 1806iki 
„Ratio educationis^—l, és látni fog juk , mi 's mennyi 
jó fiiggesztetik fel a' neveléstől 's tanítástól, midőn az 

*) Sze'pen 's tudósán ti'tekezík Czech János is a' m. t. 
társaság Evkönyvei' II. köt. e' tárgyról következő czim 
alatt „Tudományok állapotja Magyarországban az Árpá-
diak idejében." 186—235 lapig. 
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előbeszéd' első sorai imígy hangzanak le: „Az ifjúság' 
tanítása, és az egész tudományos kör' elrendelése 
minden erkölcsosb nemzeteknél olly fontosnak vétetett, 
hogy ezekben hinnék nyugodni cC tartományok' köz 
boldogságát. És méltán, mert ha köztársaság* jó-
léte az isten legtisztább tiszteletéből, a vallás sz<Ín-
ségéből, cC fejdelem iránti hűségből, a hon? 's pol-
gárok viszonti szeretetéből, mind ugyan annyi for-
rásból ered, mindenki értheti, melly igyekezettel 
kelljen munkálkodni, hogy e tárgyak magvai korán 
vettessenek el cC gyermek9 gyengéd szivébe, hogy táp-
láltassanak az ifjúságban, TTZÍ̂ - teljes megérésre, 's 
tökéletességre jutandnak.u 

Az 1777ik esztendőben egybeszerkezett , ,Ratio 
educationisíi felséges Maria Theresia királyné alat t , 
több helyeken szól a* falusi iskolákról, tehát a' népne-
velésről is , így az 57 's 58 $<Jj. röviden a' falusi isko-
lák' helyzete, az elöljárók és tanítók érintetnek; a' 86 
— 9 0 §§. pedig eléadatik, miként kelljen a' falusi ne-
vendékséget a' keresztény hitben oktatni, miféle szük-
séges tudományokra tanítassanak, melly időben legin-
kább , 's mi móddal legalkalmasban. A' III. R. első 
szakasz' elején a' tanítók tulajdonai hozatnak fel rövi-
den 's átalánosan; a' 213 és köv. egy nevelői 's ta-
nítói intézet szükséges létesítése javaltatik, mellybó'l 
mindenkor jeles tulajdonokkal díszlő tanítókat lehessen 
iskolákra alkalmazni. 

Bővebben, 's világosabban rendelkezik ezekről a' 
„Ratio educationis publicae per regnum Hungáriáé" 
mellyet 1806an nagy tudományú férfiak, megbízva bol-
dogemlékezetű IőFerencz ő Felsége által irtanak zsinór-
mértékül minden honi nevelésnek 's tanításnak; ebben 
nem csak ama tudományokat vala szándékok meghatá-
rozni, mellyek a' felsőbb iskolákban, mint: gymna-
sium , lyceum , academia , és az egyetemben ta-
nítatnának, de egyszersmind a' kisebb, sőt falusi isko-
lákra is terjeszkedett gondjok, midőn 184 §. Z>) alatt . 41 * 
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ha t á roz t a t i k , hogy a' f iókegyházakban is , hol a' neven -
dékség' száma ö tvenhez köze l í t , a' helység ' jóléte pedig 
engedi e l tar tását egy k ü l ö n t a n í t ó n a k , iskola ép í t e ssék ; 
's a lább f ) alat t r e n d e l t e t i k , h o g y a' taní tói hivatal la l 
semmi más te rh kapcsola tba ne l e g y e n , különösen p e -
d i g , h o g y a' jegyzői h iva ta l elválasztassék a ' tanítói h i -
v a t a l t ó l , m i n t h o g y alig r e m é l h e t n i , h o g y egy ember 
m i n d a ' ket tőnek illőleg megfelelhessen , azon esetet k i -
vévén , ha a' helység szegénysége t i l taná egy k ü l ö n t a -
n í t ó ' , ' s kü lön jegyző ' illő e l t a r t á s á t ; illy esetben e ' 
k é t h i v a t a l t egy személyben összekapcsolni szabad leend, 
de azon f e l t é t t e l , h o g y a' t an í tónak ér te lmes, és jó e r -
kölcseivel ajánlkozó segédje l e g y e n ; ezeken k i v ü l a' 6 
— 1 2 §§. eléadatnak a ' t u d o m á n y o k i s , me l lyeke t t a -
n í t an i , és az iskolai r e n d , mel lye t a' t an í tónak k ö v e t -
nie kell. 

De ha mind ezen hasznos rendelések mel le t t is még 
n e m ér te el népnevelésünk 's taní tásunk az oha j to t t czélt, 
ha vannak még e lhagyot t népiskolá ink , mi t ha igazsá-
gosak aka runk l e n n i , meg kell v a l l a n u n k : ha a lnépünk 
b u t a 's tuda t l an m é g , keressük csak az okokat f e l , és 
k ö n n y e n r á j o k akadhatn i . Nem szándékom u g y a n ez 
o k o k ' bővebb vizsgálatába ereszkedni, ne talán az i l lem' 
h a t á r a i n t ú l l é p j e k , mindazál ta l végkép ' e lhal lgatnom 
sem lehe t azokat, remélhető nagyobb jó ' okáér t . Es 
p e d i g : 

N e m hibázok t a l á n , ha i t t a m o t t e lhagyot t népis-
ko l á inkna k okát a ' földes u raságokban keresem. T a g a d -
ha t a t l an , hogy v a n n a k u r a s á g o k , kik midőn m a j d fe -
lesleges gondot fo rd í t anak ingó 's ingat lan jószágaik', 
v a g y egyéb gazdasági 's kényelmi t á rgyak ' szaporí tásá -
r a , és j av í t á sá ra , csak alat tvalóik ' boldogí tásokról e l -
m é l k e d n e k k e v e s e t ; m e r t v a n - e , és minő á l l apo tban 
v a g y o n a n é p i s k o l a , r i tka gond előt tök. Igaz , h o g y 
sok u raság ezt n e m t u d j a , és n e m is tudha t j a részint 
t ávo l l é t e m i a t t , részint mive l i l lyesek felöl nem t é t e -
t ik jelentés annak idejében. De vannak u r a s á g o k , kik 
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t u d j á k , vagy legalább t u d h a t j á k az iskola' á l l apo t já t , 
még sem segítenek r a j t a ; ezeket menten i v a j m i nehéz. 
Nem m o n d o m , he. gy néha az i l ly földes u r a k j o b b á g y a -
ikat je lenlétükkel meg ne vigaszta lnák, de ez a lka lom-
mal is r i t k á n az i sko lá ró l , n é p t a n í t ó r ó l , v a g y a' h e l y -
ség' szüksége i rő l , hanem a' gazdaságról , a' j övede l em-
rő l , mind annyi fontos t á r g y r ó l fo ly a' beszéd 's tanács-
kozás ; ne csodál juk t e h á t , ha némel lykor a' j o b b á g y -
ság uraságát nem i s m e r i , ha nevét n e m t u d j a , hiszen 
tán soha sem l á t t a , nevé t is gyéren h a l l o t t a , ped ig 
egy fmivele t len e m b e r n e k , mi l lyen a ' parasz t többszöri 
látás hallás szükséges a r r a , hogy va lami t f e l f o g j o n , és 
m e g t a n u l j o n ; i gen , ismeri a' helybel i t i s z t e t , és ennek 
nevét is jó l t u d j a , m e r t n y o m j a őt n é m e l l y k o r , z sa -
r o l j a 's b ü n t e t i , és i l lyesek a' paraszt emlékezetében is 
f ennmaradnak . Ennek következésében tö r t én ik nem r i t -
kán , hogy a 'pa rasz t elöl járóság szükségeiben segedelmet 
k é r v é n , nem az u r a s á g h o z , kit r i tkán l á t o t t , 's így 
talán nem is i smer , h a n e m a' helybeli t isztséghez f o l y a -
m o d i k , a ' t i szt től pedig nem egyszer v a g y egy ,,mos£ 

lehetetlen^-nel útasí tat ik el , vagy pedig a' kérés t e l -

jesítése bo ldogabb időkre halasztatik e l , és e' halasztás 
addig t a r t , m í g a' ké r e l em feledésbe n e m megyen, m a -
ga az e löl járóság is e lunván panaszait ismételni , m e l l v e -
ket annyiszor fé l retétetni l á t , 's így tel jesí tetni haszta-
lan remél . Igy maradnak számtalanszor siker né lkü l az 
i skola-épüle t rő l , t an í tó ró l s tb . tett, fo lyamodások. V a n -
nak példák , mellyek imén t mondo t t á l l í tásomat bizo-
n y í t j á k ; igy tudok he lységet , hol több izben kéré az 
e lö l járóság a ' helybeli tiszt közbenjárása ál ta l az u r a -
ságtól az i sko l a - epü l e t ' javí tását , me l ly bedöléssel f e n y e -
geté a' k i sdedeke t ; más helység a' taní tó fizetese' j o b b í -
tásáér t esedezet t , m e l l y e t a' helység' szegénysége nem 
engedet t illőleg megadni , 's kére lmök mindenkor egy 
nyer s „ m a j d " - d a l u tas í t a to t t e l , és évek múl l ak , 's 
a' majd maiglan sem jöve teljesedésbe. 
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Az illy földes uraságoknál hiányzik a' jóra való aka-
rat , mellyel olly szoros egybekötésben áll alnépünk 
kimivelődése, és innen eredő boldog&ága, mint egyik 
karika a' másikkal egy lánezban, ha felbontjuk ezeknek 
kapcsait, megszűnik az egész az lenni, a* mi vo l t ; ha 
ki tehát ott, hol a' szükség kívánja, a' nép' száma pedig 
elegendő, iskolát építeni, vagy az epítettet jó állapot-
ba tartani , a' néptanítót minden kitelhető módon segí-
teni nem akarja, 's nem igyekszik, az keveset akarja 
alattvalói' mivelődését, és igy boldogságát is. Ellenben 
csak akarja az uraság, és azonnal leszen iskola, nép-
nevelő 's olly tutajdonokkal díszlő tanító, millyeket 
alább egy népnevelőben kivánandok, szóval minden 
leszen, mi alattvalóink boldogságát elémozdítsa. 

Hojrv itt amott nemes érzelmektől hevült földes 
uraságokat találhatni, kik jobbágyaik' mivelődésöket 's 
boldogságokat sziveken hordozzák, nem tagadhatjuk; 
illy helyeken tiszta örömet érezhet az uraság, a' jobb-
ágy pedig boldognak vallhatja magát; nem hiányzanak 
illy falukban a' népnevelő' szükséges előkészületei; van 
gond a' tanító' tisztességes álladalmára; a' tágas, egész-
séges , 's minden szükséges szerekkel ellátott iskolára ; 
de óhajtanok, hogy többen, sőt sokan találkozzanak, 
kik jeles példa által indítva hason tettekre buzdulná-
nak , és a' nemes , a' boldogító czél' elérésére vezérlő 
eszközökről nagyobb serénységgel gondoskodnának; igy 
hatalmasan eszközlenók, hogy nemzetünk még nagy 
része a' tudatlanságból, miveletlenségből, babonás, és 
előitétetekkel burkolt állapotjából szabadulhasson, ke-
resendő saját ereiből szerencséjét 's boldogságát azon 
nemes eszközökkel, mellyeket neki urasága atyailag 
szerzett. Es minekutána ujsági lapjainkban most már 
gyakrabban vau szerencsénk olvashatni, az uraságok' 
jegyes gondoskodásaikat a' nép' boldogítására józan ta- x 

nítás, és alkalmas nevelés által, melly tudósításokat 
lehetetlen igaz lelkű 's hazaszerető honfinak a' legtisz-
tább öröm' érzései nélkül olvasni, remélhetjük bizton, 



Népnevelés. 
16? 

hogy e' szent ügyet napról napra lelkesben pártoland-
ják földes uraink, és miként magolt.' mivelődésöknek, 
ugy jobbágyaik' előmenetelöknek 's boldogulásoknak 
szívókból fognak örülni. 

Egy neme3 érzelmű , és alattvalóinak szerencséjét 
kereső elémozdító földes uraságtól méltán remélhet-
nők, hogy fő gondjai közé számítsa , minden helység-
ben , hol az ifjúság száma az ötvent felhaladja, alkal-
mas házat építeni, 's tanítói , minden szükséges sze-
rekkel ellátottat , é3 más világi, élelmi, kereskedési 
gondoktól felszabadítottat rendelni; továbbá illenék az 
urasághoz, gyakran a'helységeket meglátogatni, azok' 
panaszait szelíden, és atyailag meghallgatni egyszers-
mind orvosolni; a' népiskolát megvizsgálni, és ha javí-
tást vagy újítást kívánna, azonnal megtenni; sürgetni 
a' szüléket, hogy gyermekeiket szorgalmatosan elküld-
jék az iskolába, mint mivelődések' fő helyére ; a' sze-
gényebbeket , kiknek tehetségek nincs illőleg ruházni 
magzataikat, pénzzel, ruhával é3 má3 egyébbel segí-
teni; a 'félévi próbatételeken jelen lenni, és a' jeles-
beket ártatlan 's czélirányos ajándékokkal u-. m. olvasó, 
imádságos könyvekkel 's ezekhez hasonló kicsinységekkel 
megjutalmazni, 's pénzbeli segedelmet nyújtani a' szü-
léknek , hogy gyermekeik, kiket isten nemesb tehetsé-
gekkel álda meg, az iskolákat folytathassák stb. hogy 
a' parasztból, ne mindig csak paraszt váljék; ez volna* 
nem csak jó akarat , hanem egy szent akaratnak és . 
szándéknak szilárd teljesítése is , melly alnépünk mi-
veltségét 's boldogulásátleggyorsabb léptekkel siettetné. 

A' különféle hatóságok, mellyeknek a* népneve-
lésbe annyi befolyások engedtetik, hogy a' királyi hasz-
nos rendeléseknek megtartását 's pontos teljesítését sür-
gethetik ; akkor hibáznának csak , és okul szolgálnának 
népiskoláink elhagyottságának,. ha valóban e' részről kö-
telességeiknek meg nem felelnének. Tudjuk hogy a' 
fennsőbb rendelések' értelmében iskolának kellene lenni, 
hol 5 0 — 6 0 a' nevcadékség száma; ugyan azoo rende-
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lések, mind a* két nemű ifjúságot a' 7 — 1 2 esztendeig 
az iskola járásra kötelezik; e' bölcs rendelések' teljesíté-
sét leginkább a' hatóságok, mellyek az esztendei összeí-
rást viszik véghez, sürgethetnék; már e' sürgetésnek is 
haszna az lenne, hogy iskoláink szaporodnának nem 
csak az anya- de a' fiókegyházakban is, mellyekben 
nem lévén lelki pásztor, egy kis iskola alkalmas taní-
tóval elkerülhetlenül szükséges, hogy a' nép legalább 
a' keresztény hit főczikkjeiben tudatlan ne maradjon ; 
azt is nyernők, hogy népiskoláink jó állapotban lenné-
nek , mi főleg szükséges, hogy az ifjúság' élete, vagy 
egészsége ne veszélyeztessék, például: egy alacsony, 
sötét 's nedves épületben; és hogy azon helységekben, 
melly ekben az összeírás szerint 200 -—240 ne vendéknek 
kellene lenni, ne 20 vagy legfelebb 5 0 lenne, mint 
közönségesen faluinkon, kivált nyáron lenni szokott. 

Ha a' hatóság ezeken kivül még arra is fordíthatná 
figyelmét, hogy csak elég tudománnyal bíró 's jó e r -
kölcseikkel ajánlkozó tanítok 's népnevelők foglalnának 
helyet a' helységekben, ismét ú j nyereség lenne népünk 

. mivelődésére: de miért is kellene tudatlan, vagy er-
kölcstelen tanítókat tűrnünk a' falukban, midőn tán 
illyesek helyett érLelmesbeket, és erkölcsileg jobbakat 
találhatunk? mert mit tanulhat az ép 's teljes számú 
ifjúsága a' helységnek bár alkalmas iskolában is tudat-
lan tanítótól ; neveletlen , erkölcstelen 's tapasztalatlan 
ifjoncztól? tudományt-e? bizonnyára nem, minthogy 
ennek hiányával van maga a' tanító is, legfelebb du r -
vaságot , mellyre ugy is hajlandó, hogy ne említsem 
illy szomorú körülményekben a' nevendékség' legdrá-
gább kincsét, egyetlenegy ártatlanságát veszélyeztetni 
a' tanító' rosz példája, és erkölcstelensége által. 

Továbbá, hogy itt amott népiskoláinkat elhagyott 
állapotban leljük , annak egy 's nem csekély oka a' ta-
nító 's népnevelő' tudatlansága, készületlensége , és ol-
dalas foglalatosságai, mellyek néhány helyen olly szem-
betűnők, hogy maga az egyébként tudatlan paraszt is 
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Lelátja annak alkalmatlanságát a* tanításra, és sokszor 
egyedül ezért nem küldi magzatait iskolába, ugy okos-
kodván , hogy inkább semmit, mint hibásan tanuljon 
valamit gyermeke; és majd igazsága van a' parasztnak, 
mert a' kisdedkorban elvetett, 's táplált hibás fogal-
mak , olly mély és erős gyökeret szoktak verni, hogy 
legnagyobb fáradságba kerül azoknak kiirtása vagy ja-
vítása , mit megbizonyítani több okkal felesleges vol -
na , midőn a' mindennapi tapasztalás eléggé kezeske-
dik ér Le. 

Ne gondolja a* nevelő, hogy a' nevelésre és taní-
tásra azonnal alkalmas, mihelyt folyvást 's hibátlanul 
olvasni, ha olvashatóan irni, 's ha a' számvetés, a' ke-
resztény hit' főczikkelyeit tudja ; ez olly kevés , hogy 
illy csekély tulajdonokkal birokra kár a' nevelő 's ta-
nító' nevét vesztegetni; ezen tulajdonok egyébként is 
ollyanok lévén, mellyek minden embernek elmellőzhet-
lenül szükségesek, ha czélját elérni, és az élet' külön-
féle viszonyaiban 's eseteiben eléforduló csalásokat akarja 
elkerülni. 

A' régenten uralkodott szerencsétlen véleményeket 
illenék már elhagynunk, mellyek szerint valaha azt 
tar to t tuk, hogy elég a' paraszt gyerkőczének, ha nyel-
vén olvasni, és néhány kérdést a' hitludományból szaj-
kó módra eltudott mormolni; és hogy tanítónak alkal-
mas, ki az öreg katekizmust könyv nélkül tudja. A' 
paraszt atyák közt az első maiglan sok helyen fenn van, 
kik t. i. magok olvasni sem tudván , vagy legfelebb 
annyit, gyermekeiktől az olvasáson kivül többet nem 
kívánnak, 's közönségesen csak azért nem, mert ők sem 
tudnak többet, és hogy e' csekélységre is tanítassák 
magzataikat, nem ritkán inkább erőszakos, mint erköl-
csi eszközökkel kell őket kényszeríteni. A' másik véle-
ményt a' tanítókra nézve bizonnyára ma már kevés pár-
to l ja ; de még is mind e' mellett meg kell vallanunk, 
hogy még tettleg uralkodni látszik ; mert hány helység-
ben nincs tanító? némelly falukban pedig valóban ollyan 
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a' népnevelő, ki a* katekizmuson és olvashatlan íráson 
kivül egyebet nem tud. Hajdan mesteremberek megun-
ván mesterségöket, odahagyva ezt, tanításra adák ma-
gokat , hogy könnyebben éldeljenek; mai világban ez 
tán ritkábban történik, de még Í3 megtörténik, lám 
tudok szomszédságomban helységet, mellynek lakosi 
mintegy 22Ora mennek; itt nem rég' varga vala a' ta-
nító, és pedig német, ki nyelvünket csak tőré ; mará 
a' nélkül, hogy érthető lett volna : illyentöl, kiről mél-
tán kételkednünk szabad , valljon csak az öreg katekiz-
must is tudja-e? ki várhatja az ifjúság' rendes nevelé-
sét, testi 's lelki kiképzését? alkalmasint velem együtt 
senki: és sajnos! hol előbb csak egy tudatlan varga 
vala mester, most ez is oda hagyá Önmegelégedetlensé-
gével helyét , 's így nevelő , tanító nélkül növekedik 
a' majd 70re menő ifjúság, és nem szükség' megmutat-
nom , mi leend belőlök, ha illy szomorú állapotban 
sokáig maradandnak. 

Akármelly nevelőben a* fennemlítetleken kivül még 
más nemesb tulajdonok is kívántatnak u. m. észbeli 
miveltség, szilárd erkölcsi character stb. mellyek nél-
kül alapos, £zélirányo3 nevelést, népboldogitást kép-
zelni sem lehet; ezen tulajdonokat az ég senkinek munka 
fáradozás nélkül nem adja , és ki munkával fáradság-
gal nem szerzi, vagy megszerezni nem akarja azokat, 
az népnevelő, néptanító ne legyen; ne vállalja magára 
azon nemes hivatalt, mellynek terhei alatt roskadnia 
kell , ne a' szoros felelőség lomját, melly lélekismere-
tét szüntelen vádolja, 's élete' végéig nyomja, 

A' tanító' tudatlansága maga után vonja a' készü-
lellenséget ; mert ki mit nem tanult, 's nem tud , ab-
ból nem is készülhet, a* folyvásti készület pedig mun-
kába k e r ü l , 's szorgalmat kiván, melly néptanítóink-
ban majd olly ritka , mint a' fehér holló. De tegyük, 
hogy talán néhány népnevelő hivatal elvállalat előtt még 
némelly hasznos ismeretekkel megbarátkozott, de ol-
dalasan más hivatalt is visel, nem értem a' jegyzői hi-
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vatal t , melly közönségesen nálunk a' néptanítói hiva-
tallal egybekötve szokott lenni, mint teljesítheti ezt, 
mi magában is igen terhes? pedig vannak illy esetek: 
tudnék uraságokat felhozni, kiknél a' néptanító gazda 
is vagy pajtabiró; mit várhat illy tanítótól akárki? 
két úrnak szolgál, tehát természetesen egyiknek sem 
tehet eleget; mert ha a* gazdaság után j á r , az iskolát 
mulasztja e l , ha az iskolát já r ja , a' gazdaság szenved: 
azt mondani „van segédjeu csekély ok, mert hogy job-
badán tudatlan '3 tapasztalatlan ifjonczok a' segédek, 
kikre a' nevelést bízni vétek nélkül nem lehet , tanítja 
a' tapasztalás; hol tehát illy esetek léteznek, ott a' 
helység sokszor szerencsétlen, minthogy ifjúsága tudat -
lan és neveletlen marad; gáncsolható itt bizonnyára a' 
földes uraság, melly gazdaságot is bíz a' népnevelőre, 
kihez legfelebb a' gazdaság' némeliy szükségesb adatai' 
eléadása, nem pedig a' gazdaság' gyakorlása is tartoz-
nék; de vétkes a' tanító is, mert vállal magára terhet, 
hivatalt , mellynek eleget tennie lehetetlen, ha tanítói 
hivatalát is híven szándékozik teljesíteni; ha annyira 
kedves előtte a' gazdaság, legyen gazda, de ne egy-
szersmind nevelő, mert e' két hivatal olly kevéssé fér 
össze, mint fehér szin a' feketével. 

Óhajtható volna, hogy a' nevelői hivatal a' jegy-
zői hivataltól végkép' elválasztassék, hogy annál szor-
galmatosban teljesíthesse tanítói foglalatosságait, mert 
bizonyos , hogy a' jegyzői hivatal számtalanszor lebi-
lincseli a' néptanítót úgyannyira, hogy az iskolában 
csak ritkán jelenhetik meg, 's így kénytelen segédjére, 
ha még is van segédje nem ritkán egy miveletlen if-
júra bízni a' tanítás dolgát; hol pedig segéd nincs, és 
a' tanító jegyző is , mikép megyen itt a' tanítás dolga, 
ha nem magyarázom is, kiki könnyen elképzelheti; a' 
gyermek elvagyon hagyva, hetenként iskolát nem lát, 
de nem is láthat, mert tanítója a' bírónál a' falu szá-
madásaival 's a' boros kancsóval vesződik; igy múlnak 
napok, hetek, némellykor hónapok i s , és a' gyermek 
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természeti vadságában 's tudatlanságában növekedik, irni, 
olvasni nem t u d , sőt némellykor még a' miatyánkat 
sem tudja hiba nélkül elmondani. 

A' tudatlan nevelők elhárítására, az alkalmatosak 
elkészítésére azonban nincs hasznosabb eszköz a' nevelői 
's tanítói intézeteknél, mellyekben t. i. ezen nemes hi-
vatalokra készítetnek az if jak minden tekintetre nézve, 
egykét esztendő lefolyta után eszközlendők lélekismere-
tesen azokat, mellyekre az intézetekben tanítattak. 

Hogy'? 's mennyire hasznosak a'nevelői intézetek? 
megmulatták, és mostanság is mutatják a' külső mível-
tebb nemzetek: számosan találjuk ezeknél ama jótévő 
intézeteket, mellyeket eddig nálunk csak gyéren lelünk, 
e' jó példát követnünk szabad, mert ki honosait szé-
gyenli a' jóban követni, kövesse az idegent, dicséretet 
mindenkor érdemlend, mivel jóban köveié az idegent; 
de ha sem az idegeneket, sem példás honosainkat a' 
jóban követni nem akarjuk, kétség kivül későn jutha-
tandunk ama pontra, mellyen a' nép' tökélyeire nézve 
bizton megnyughassunk. 

Nem hiányzanak ugyan édes hazánkban már néhány 
jótévő intézetek: igy a' szerencsétlen siketnémák, a' 
vakok, az árvák' ápolására 's mivelődésére szolgáló in-
tézetek több helyen sikeresen munkálkodnak; van Lu-
doviceánk is , habár még végkép' el nem készült is, 
és mind ezen intézetek hasznairól örömmel szólunk"; 
miért ne legyenek hát nevelői intézeteink is , számra 
több, mint akármelly más intézet? hiszem az illy in-
tézetekből az emberiség' nagyobb részére háromlik 
haszon , midőn az imént említettekben csak néhány sze-
rencsétlen embertársunk részesül 's míveltetik; fordít-
sunk ezekre minél nagyobb gondot, mert ha általán 
boldogok akarunk lenni, serényen kell nyúlnunk azon 
eszközökhöz is , mellyek ideigleni szerencsénket, és jö-
vendő boldogságunkat legbizlosb uton előmozdítják. 

Honunkban mindenkor voltak a' jót elémozdító 
egyesületek, mellyek szilárd szándékkal, "s teljesítői 
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hatalommal birván, hasznos és szép intézeteket hoztak 
létre; illy egyesületektől legtöbb telnék a' nevelői in-
tézetekre nézve is, mert hol a' testület több részből 
áll , ott nagyobb az erő, és igy könnyebb a' szándék* 
létesítése is; reméltünk eddig az illy egyesületekben, 
és nem csalatkoztunk, tehát ezentúl is bizvást remél-
hetünk, és reményünk nem menend füstbe. 

De midőn egész egyesületekről bevalljuk az igazat, 
ismerjük el egyes férfiaink érdemeit is hazánkban. Mit, 
's mennyit lehessen tenni a' hon' boldogságára, megmu-
tatá eddig Szepesy Ignácz pécsi püspök, ki nem csak 
azzal szerze magának örök emléket, hogy lyceumot 
alapított, hanem különösen az által , hogy a' nép' si-
keres nevelésére 's tanítására egy olly hasznos intézetet 
alakított 1832ben, inellyben a' néptanítók minden 
szükséges tudományokban czéliránylag tanítatnának , ez 
által az alnép' testi 's lelki boldogságát alapítandók, és 
meghatározott tanulmányok által elémozdítandúk. 

Hogy a' nagy lelkű püspök alapítása benyomást 
teend másokra is, szabad volt reménylenünk, és íme 
nem régen egy más mesterképző intézet jöve létre Ko-
pdcsy József veszprémi megyés püspök alapítása által, 
mellynek minden körülményeiről és már eddig is ta -
jjasztalt sikereiről, honi lapjaink több izben tudósítot-
tak. Lesznek majd többen is, kiket illy példák buzdíta-
nak : és adja az ég, hogy minél számosban találkozza-
nak versengve népünk boldogítására illy hasznos inté-
zetek által munkálkodók ! 

Végre a' lelki pásztor, mint igazgatója a' népisko-
lának 's főtanítója, nevelője a' népnek is, azon kivül, 
hogy vasárnapokon, és ünnepeken az egyházban taní-
tásokat tart, köteleztetik az 1802, 1811, 1796, 1783, 
1 7 9 2 , 1713 , 180őiki királyi rendelések szerint min-
den héten legalább egyszer a' népiskolát meglátogatni, 
tanítani, 's felügyelni, hogy mindenek a' maga rendén, 
módján folyjanak az iskolában; ő szinte buzdítja a' 
szüléket, hogy magzataikat gondosan ápolják, otthon 
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jóra tanítsák, az iskolába pedig szorgalmatosan elküld-
j ék : mint igazgató mindeneket a* fenntebbi rendelések 
szerint kézen tart , 's bár az iskola' külső állapotja nem 
függ tőle, még is sokat tehet javára , ha bizodalmasan 
járulván az nrasághoz , ennek mindeneket felfedez; a' 
néptanító' választásába szinte befolyhat, és hathatósan 
segítheti a' nevelői 's tanítói módban, ngymint: ki a' 
nevelés' tudományát nem csak észszerűleg (theoretice), 
hanem gyakorlólag (practice) is tanulta , és mint lelki 
pásztor gyakorolja folyvást; és azért valami elhagyott 
népiskolának oka ő csak akkor , és annyiban lehet, ha 
az imént mondottakat nem teljesítené; különösen gán-
csolható volna azon esetre, ha a' köz tanításokat több 
izben elmulasztaná, mert ekkor a' gyermek tudatlan-
sága a' keresztény hitben bizonnyára nem másnak, mint 
a' lelki pásztor szent hivatala iránti lankadságának tu -
lajdonítathatnék. 

Ezeket előre bocsátván, néhány egyes dolgot in-
dulok röviden magyarázgatni; eléadván először a' nép-
nevelő 's tanító' különös tulajdonait, mellyek nélkül 
nevelés, és tanítás nem lehet: másodszor ama tudo-
mányokat, mellyek a1 tanítónak népiskolára nézve szük-
ségesek ; harmadszor azon hasznos tanulmányokat, 
mellyeket a' helység' nevendékeinek tanulniok kellene, 
és negyedszer Ítéletem szerint azon módot, mellyel nem 
csak gyorsan, de könnyen is haladna a' paraszt neven-
dékség' mivelődése , és ebből eredő boldogsága. 

I. A' népnevelő 's tanító tulajdonairól. 

A' nevelés, és tanítás mestersége egy lévén a' leg-
nehezbek, kitűzött czéljára nézve pedig egy a' legne-
mesbek közül , úgymint: melly által jámbor, értel-
mes, és hasznos polgárok nyújtatnak a' köz társaság-
nak , minden, ki e' nemes hivatalt czéljához iránylag 
akarja viselni, rá mintegy születve, 's különös tulaj-
donokkal ékesítve legyen. 
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A' népnevelő 's tanító, hogy a' különféle vérmér-
sékletű szokású, 's indulatu falusi gyermekekkel, saját 
egészsége' veszélyeztetése nélkül illőleg bánhassék, ép, 
és erős testű legyen, ment szembetűnőbb testi hibától, 
melly őt talán a' sokoldalú iskolai foglalatosságokra al-
kalmatlanná tenné, főleg melle jó, mert a' vad 's buta 
paraszt gyermeknek valamit érthetőleg eléadni órákat 
kiván, és számtalan ismételéseket, mellyek által bizonyára 
szava's melle szenved a' tanítónak, hanem ép, hanem e -
rős elegendőkép'. A' testi tulajdonokról többet említenem 
nem is szükséges, mert ezek iránt most is ritkán tehe-
tünk kifogást, és ha eddig valami tulajdon néptanítóink-
ban megvolt, ez egy; hogy szavok, mellök jobbadán 
erős; 's bár megvolnának bennök más nemesb tu la j -
tulajdonok aránylag a' testi tulajdonokhoz, ugy taní-
tóink ellen ritkán panaszolkodhatnánk, de épen a' leg-
szükségesbek hibáznak. Ide számlálom mindenek előtt : 

jf hivatal szeretetét, hány van néptanítóink közt, 
kik hivatalaikat szeretik, vagy ha szeretik is, nem sze-
retik-e inkább azért mert tán jÖvedelmes, mint azért, 
mivel nemes és szent ezélú? a' hivatal' szeretete fő t u -
lajdona a' tanítónak, melly által gyakran más tulajdo-
nokat okosan fedezhet is, de nélküle hasztalan reményi, 
vár czélt. 

Hivatalát pedig szeretni annyit teszen, mint szi-
lárdan meggyőződve annak méltóságáról, és czélja fenn-
ségéről tisztének bár legkisebb részeit is híven teljesí-
teni, és a' reábizottak' boldogságát fáradhatlan szorga-
lommal elémozdítani; e' teljesítés a' hivatal szereteté-
vel olly szoros viszonyban áll, hogy egyik a' másik nél-
kül el nem lehet; ki hivatalát szereti, teljesíti azt, é3 
hamikor teljesíti azt a' nélkül, hogy szeresse, jele, hogy 
nem tiszte' méltósága, 's czélja fennsége lebeg szüntelen 
szeme előtt, hanem némelly külső változékony hatások, 
mellyeknek elmultával, eltűnik a' tisztség' lankadt t e l -
jesítése is. 
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Fő tulajdon ez a' néptanítóban az erkölcsiek közt, 
melly nélkül gyakran más tulajdonok végkép* elenyész-
nek, vagy csak kevés hatással birnak, pedig mint kí-
vánja ezeket Quintilian is (II k. 2. r.) a r ra : „hogy 
cC tanítónak mind jdmborsdga a gyengébb lelkeket 
minden igaztalanságtól megőrizze, mind a' szilajcib-
bakat annak szilárdsága a kicsapongásoktól elrezzen-
tseif. Hogy népnevelőink közt ritka szereti hivatalát, és 
így azt illőleg nem is teljesíti, annak számos oka van, é3 
tán legnagyobb az, hogy hivatalokhoz képest alapítva 's el-
látva nincsenek, hogy oldalas tisztségeket viselnek, és a' 
gazdasággal vesződnek, mellyek őket kétség kivül a' hi-
vatalos foglalatoságai' teljesítésétől, sokszor, és külön-
félileg visszavonják; pedig melly könnyű volna ezen ' 
segíthetni az által, hogy minden uradalom a' néptanítót 
először felmentené a' jegyzői hivataltól; másodszor 
ne adna neki földeket, réteket, és más gazdasági ingat-
lan telkeket, mellyek által hivatala' hív teljesítésétől 
visszatartóztatik, hanem inkább javítana fizetésén, hogy 
ne hatvan hetven váltó forint legyen az, és a' méltán 
eltörlendő kántor pénzzel legfelebb 120 — 1 4 0 , mint 
számtalan helységeinkben, hanem lehetne 140 — 200 
pengő forintja, és ezen kivül becsületes deputatuma, 
mellyból ő 's egész családja tisztéhez alkalmasan elélhes-
sen; ezt tévén, meglátnók rövid idő alatt, melly alkal-
mas, hivatalukat szerető, teljesítő néptanítók találkoz-
nának; de míg ezt meg nem teendjük, míg népnevelő-
inket oldalas, különösen gazdasági gondoktól fel nem 
ßzabaditandjuk, hasztalan keresünk hív, és hivatalok' 
méltóságát keblökben viselő tanítókat. 

j£ nyájasság, szelídség, és béketűrés átalán 
minden embert ékesít, de a' néptanítónak elkerülhetle-
nül szükségesek e' tulajdonok, ha a' számtalan nehézsé-
gekkel 's akadályokkal, mellyek majd mindennap' gör-
dülnek elébe szerencsésen kivánmegvíni a' nélkül, hogy 
egészsége gyengülését, nevendékei' ártatlansága' veszé-
lyeztetését tapasztalja. Egy gyermekből, kiben jobbadán 



Népnevelés* 179 

a* szülői nevelés is elinulasztatott, és kiben talán a ' testi 
erőkön, vagy jobban mondva , az állatiságon kivül hasz-
talan keresünk egyebet, embert , és pedig jámbor , ér -
telmes , és a'közjó' elémozdítására serényen munkálkodó 
embert képezni, nagy munka, és vas állhatatosságot 
kivárt, és hogy a' néptanító e' terh alatt ne roskadjon, 
egyedül a' nyájasságban szelídségben, és béketűrésben 
lelheti fel hathatós gyámolóját 's élesztőjét, mellyek 
végső csüggedéseib^n is felemelendik. 

A' nyájasság szelídséggel mindenkor mérséklendi 
a' népnevelő' haragját , mellyre végnélküli esetek u. m. 
gyermeki engedetlenségek , törvényszegések, csintalansá-
gok , meggondatlan, néha gonosz tettek is ingerelhetik ; 
visszavonandja a' kellemetlen komorságtól, melly tői a' 
kisded tapasztalásként jobban re t teg, mint alcármelly 
szigorú fenyítéktől; segedelmet nyújtand, miként zabo-
lázhassa az idősbek' féktelen indulatjait; kevesbítendi a' 
természeti ösztönök gyakoribb kiesapongásait; erősbíten-
di a' személyes megbántások ellen; védeszköz leend a' 
sértések ellen , mellyeknek alapjok közönségesen a' gyer-
meki könnyelműségben rejtezik stb. 

A' béketűrés inti a' néptanítót kötelessége' 's szent 
hivatala' leghívebb teljesítésére; tanítja tűrni az unal-
mat , iriellyet egy dolognak többszöri ismétlése termé-
szetesen maga után von : de az ismételés főleg a' nép-
iskolában , hol az idomos (formális) észmivelésre alig 
fordítatik valami gond, olly szükséges , hogy nélküle 
lehetetlen az ismeretek' tartósságát elémozdítani; lelke-
síti , hogy nevendékei' tehetségeiben bizván , iskolai 
munkáinak, és folyvásti szorgalmának gyümölcseit meg-
érni nyugton vá r j a , korlátokat szab, mellyeken túl 
méltatlan panaszaival ne lépjen; mértéket ajánl, mel-
lyet kisdedei' könnyelmű tetteik' feddésében, és külö-
nösen testi büntetésében, mellyre olly igen hajlandók 
tanítóink, szem előtt tartson stb. A' népnevelőnek 
mindenkor fontolóra kell venni azt , hogy gyermekek-
itel , és pedig neveletlen, tudatlan és tapasztalatlan 
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gyermekekkel vau dolga, kiket a'szigoruabb fenyíték, 
és testi büntetés gyakrabban inkább elvadí t , és érzé-
ketlenebbé teszen, hogy sem javítana ra j tok , midőn 
ellenkezőleg a' nyájasság, szelídség , és béketűrés által 
hamarább indítathatnak jóra , és visszatartóztathatnak a' 
rosztól; egyébként is, ha jól megvizsgáljuk a' gyer-
meki tettek' főalapját , ritkán szánszándéki gonoszság; 
hanem nagyobb részint gyermeki megfontolatlanság, 
könn}relmüség, az elmulasztott házi nevelés, rosz társa-
ság , , különféle vérmérséklet, szokás és példa ragadja 
őket az elkövetésre ; ezt ha tudja a' nevelő , 's magát 
mintegy a' gyermeki korba helyzendi, tudni foghatja 
egyszersmind, mikor miként bánjék felügyelésére b i -
zottaival. 

lélek' vidámsága , és kül-egyentartds , melly-
től szinte sok haszon háromlik a' kisdedekre, nem meg-
vetendő tulajdon egy néptanítóban; amaz, kivált ha 
bizonyos korlátok által mérsékeltetik, a' nevendékeket 
természeti vidorságokban fenntartja a' nélkül , hogy az 
illem' 's szerénység' határain t á l léptesse, bizalmokat a' 
tanító iránt neveli, nyíltszivüekké teszi őke t , és így 
a' nevelői tekintet nagyobbodik; emez pedig olly kel-
lemes helyzetbe állítja a' taní tót , hogy mindenkor 's 
mindenütt egyenlően jelenjék meg iskolájában u g y , mint 
azon k ívül , nevendékei előtt ugy , mint mások előtt. 
Ez kedvesb a' gyermek elú't.t, mint ha ma barátságosan, 
holnap boszusan , reggel komoran, délután mértéklet-
lenűl vigan, e' perczben igen is engedékenyen , a' másik-
ban szigorúan látják őt megjelenni; ez áldott tulajdont 
pedig megszerzendi magának, ha lélekismerete semmi 
erkölcstelen tettől nem vádolva mindenkor nyugott álla-
potban leend. 

A' szerénység, melly minden mivelt embernek 
különös dísze, nem csak azt foglalja magában, hogy 
a' nevelő önmagáról, erkölcsi 's észbeli tehetségeiről 
szerényen gondolkodjék, haiuem hogy ne vendékei vei a' 
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legjobb módon bánjék alkalmazólag természetekhez, és 
körülményeikhez, a' közép uton járván mindig , melly 
szerint kisdedei' megítélésében sem mód felett szigorú , 
sem pedig igen engedékeny; e' nemes tulajdon nélkül , 
habár a' legmiveltebb ésszel bir is a' népnevelő, szám-
talan hibákat követend el, különösen az erkölcsi cha-
racter alakításában, hol senki eddig szerénység (mode-
stia , discretio) nélkül nem boldogulhatott. A' szerény-
ség hiányából ered a' fennhéjázás, hiií mutogatás , ön-
dicsvágy , a' mások iránti tisztelet' megtagadása, kiket 
már maga a' méltóság, a' hosszú tapasztalás, tiszteletes 
Őszség, és érdemteljes pátya tisztelnünk, becsülnünk 
parancsol; 's melly hamar gyűlöletes akárki előtt egy 
olly ember, ki csak magáról, ön, bár csekély töké-
lyeiről szeret beszélni, ön érdemeit szüntelen magasz-
talni, mellyek említést sem érdemlenek talán. A' szo-
ros értelmű szerény ember nem azt veti a' latba, mit 
tanult volt lefolyt élete' napjai alatt, nem gondolkodik 
érdemeiről, és jogairól, hanem inkább arról elmélke-
dik szüntelen , melly számtalan eszköz létezik még öntö-
kélesítésére ; mint teljesítse hivatalát szorgalmatosban, 
mint eszközölje ne vendékei boldogságát czélirányosban; 
jól tudja ő , hogy a' tisztelet 's jutalom nem keresve 
is eljövend; é3 annakokáért valamint háladatos szivvel 
fogadja más józanul érző férfiak' tanácsait, úgy serény 
készséggel törekszik azokat saját , 's gyermekei' tökélesí-
tésére fordítani; nevendékeitöl sem többet, sem kevesbet 
nem kíván , mint mennyit erejök meg b i r ; nem türi 
restségüket , 's köteleségeik teljesítése' lankadtságát, 
de nem is engedékény mód felett , mellyel a' gyermekek 
könnyen viszszaélhetnének; egyszóval a' szerény tanító 
példány, mellyet a' kisdedek mindenkor 's mindenütt 
követhetnek, ki helyzetével megelégedvén tanítványai-
nak kedves, a' közjónak pedig hasznos. 

Az okosság által a' népnevelő említett tulajdonai 
nak azon gyarapítását nyeri, melly által megválasztja 
a' számtalan eszközök közül a' legjobbakat, és hassnos-

12 * 
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b a k a t , és ezeket a' kijelelt czél' elérésére alkalmazza ,* 
olly szilárd elhatározással, hogy azoktól el nem álland , 
míg .jobbakról meg nem győződik, és őt semmi akadály 
feltett szándékától el nem vonandja. Egyébként az okos-
ságot elszoktuk a' bölcseségtől különzeni, mert emez a' 
czélokkal, amaz az eszközökkel foglalatoskodik. 

A' kültulajdonok közt fő helyen áll a nevelői 
tekintet, melly nem egyéb, mint egy bizonyos sze-
mély megismert felsőbbsége 's ennek tisztelete; alapszik 
pedig e' tekintet az emberek' véleményében valaki' tö-
kélyeiről , mellyekhez alkalmazólag nagyobb, vagy ki-
sebb lehet. Lehet továbbá kü l - 's beltekintetet is 
különzeni, amaz -a* hivatal elvállaliával 's kezdetével 
nyújtatik,, emezt mindenki magának szerzi bizonyos tö-
kélyek által, és annál ki tűnőbb, minél több dicséretes 
tulajdon vagyon a' tanítóban egybekapcsolva. Kültekin-
.tetet a ' gyermek előtt szerezni nem nehéz , és azt nép-
tanítóink igen is tud ják , de nem alkalmas módok által, 
mer t bizonyítja a' tapasztalás, hogy a' durvaság, a 've-
rés,, 's szünteleni feddés az ö fő eszközök, mellyek ál-
tal kényszerítetik a' kisded tanítójának nem annyira te-
kintetét , mint hatalmát elismerni, és így nem tisztelet, 
hanem, félelem az, mellyel a' gyermek tanítója iránt 
viseltetik, 's ebből a' félelemből, hogy t. i. mindunta-
talan bőrével ne adózzék, teljesíti kötelességeit. 

Boldogtalan azonban olly néptanító , ki illy kárho-
zandó eszközökkel szerzi tekintetét, mert ez legfelebb 
addig tarthat , míg a' gyermek, keze alatt növekedik, 
ha pedig kiszabaduland, bezzeg leszen mit ellene szól-
j o n , nem félvén többé, hogy az igazságért lakoljon. 

Vágynák nemesb eszközök, mellyek által valódi 's 
tartós tekintetet szerezhetni, melly a' gyermek előtt 
nem csak azon időszakban legyen szent, midőn még az 
iskolát járja, de későbben is tiszteletben maradjon; ezt 
magáévá tenni fő gondja legyen a' népnevelőnek , az illy i 
tulajdonok pedig a' felebb említetteken kivül még a' 
szilárd character, melly minden embert egyiránt tiszr 
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teleire gerjeszt; az erkölcsös élet, mellyet mindenkinek 
példány gyanánt követnie lehessen ; a' szükséges tanul-
mányok, mellyeket a7 tanító iskolájában eléadni szán-
dékozik ; a' folyvásti/ tanulás , és fáradhatlan munkásság,, 
mellyekbol hivatala' szeretete, rs hív teljesítése kitűnik, 
a' valódi emberség férfiúi komolyságtól, 's nyája3 kész-
ségtől környezve, melly által mindenkit tisztel, gyer-
mekeivel pedig atyailag bánik, felhagyván minden durva 
kifejezéssel, csufolódással, és csípős nevezetekkel, mel-
lyek által közönségesen a' kicsapongok hatalmasban inge-
reltetnek a' roszra, az erkölcsös és jámborok könn}ren 
mód nélkül féléke nyekké, 's csüggedt szivüekké válnak. 

Végre, ha az elészámlált tulajdonokon kivül', t á -
vol minden részrehajlástól, és személyességtől a' népta-
nító igazságszerető Ieend , minden gyermekét tiszta szív-
ből szeretvén, 's különös gondot fordít and az erkölcsi-
leg betegekre, igyekezvén Őket minél hamarább ár ta t -
lanságukba visszahelyzeni; ha egyenesszivű , és magát 
a' keményebb fenyíték' használásától visszavonó mind-
addig, míg más eszközökkel is lehet az elkövetett hibán 
javítani; ha nevendékeiröl olly gondos leend, hogy 
annak idejében a' szükséges mulatságokban, és játékok-
ban részesüljenek; ha emberileg bánik kisdedeivel, 
szavait ugy intézvén a' gyermekhez, mint atya fiához 
szólani szokott; ha a' tisztességes társalkodás szabályait* 
nem csak tudandja, de gyakorlandja i s : mindezekből 
mintegy természetesen fog következni, hogy öt szeres-
sék, tiszteljék mint atyjokat 's jótévőjöket, ki minden-
ben boldogságokat keresi, és munkál ja ; e' gyermeki 
bizalom rs szeretet nélkül a' tanító' legjobb szándéka si-
kereden marad , mellynek következésében inkább hízel-
gőket , képmutatókat, mintsem erkölcsös 's tartós eré-
nyű polgárokat nevelend. 
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77. SÍ néptanító'' szükséges tudományáról. 

Midőn egy néptanító' szükséges észbeli készületeiről 
's tudományairól szándékozom szólani, nem annyira ezek' 
hővebb magyarázatába ereszkedem, mint inkább hivat-
kozom Szepesy Ignácz pécsi püspök hasznos intézetére, 
elészámlálandó az ott évenként tanítatni rendelt tudomá-
nyokat , és ezekre néhány észrevételeimet kapcsolandom. 

Az említett intézetben, melly esztendőnként május 
elsejével nyittatik meg, és september végével záratik 
b e , és igy a' tanulás ideje öt hónapra t e r j ed , tanítatik: 

Először a' hittudomány , mellynek szükségéről 
csak az kételkedhetik, ki mint ember, emberi végső 
rendeltetését, azaz boldogságát elérni nem kivánja; ha 
tehát minden embernek szükséges, minél inkább egy 
népnevelőnek 's tanítónak , ki szoros kötelessége szerint 
tartozik a' szent vallás magvait tisztán hinteni az ártat-
lan kisded' keblébe, 's kikeltök után, íidves táplánnyal 
eró'sbiteni, és hasznos gyümölcsig érlelni; és ha gyer-
meknek elég, tehetségéhez képest a' fő czikkelyeket tud-
ni és gyakorolni, alaposabb tudomány kívántatik a' ta-
nítóban , melly vallásunk minden részeire terjeszked-
jék , hogy tán a' gyermek által teendő kérdéseket, meg-
győződésig fejtse meg. E' fő tudomány hetenként két-
szer 's mindenkor reggel két óráig magyaráztatik, és 
bár az idő t. i. az öt hónap nem sok is e' tudományok' 
számára nézve, de ha lélekismeretesen használtatik, mi-
ről nem illik kételkednünk, elég, mert öt hónap alatt 
is sokat lehet tanulni bölcs és szorgalmas tanítók vezér-
lete alatt. 

Másodszor: a' testi nevelés , melly megismerteti 
néptanítóval a' testi erőket, a' test' gyengébb 's erősb 
részeit, megromolhatóságát, 's különféle viszontagsá-
gait , mellyek alá átalán él tünk első napjától végső vo-
naglásunkig vagyunk vetve ; megtanítja őt miként kell 
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e' testi erőket épen tar lani , czélirányos gyakorlás által 
tökélesíteni, tájaitól minden késedelem nélkül felszaba-
dítani stb. ezek' tudománya' hiányából sokszor köve-
tendne el ollyakat, mellyek a' kisded' egészségét, testét 
átalán fogva, vagy csak nómelly részben veszélyez-
tetnék. 

Harmadszor: a' szoros értelemben vett nevelés 
tudomány (Paedagogica sublimior), mellyel legnagyobb 
kapcsolatban áll a' tanítás, és tanításmód tudomány is 
(Didactica generalis et speciales seu Methodica) minthogy 
ezek elválaszthatlan részei a' nevelés tudománynak: ez 
ama tudomány, mellynek hiányával vannak közönsége-
sen néptanítóink, és azért a' nevelés, tanítás is csak 
nyomorú; de hogy is gyakorolhatná valaki azt , mit 
soha sem hallott , soha nem tanult; miként fejtheti va-
laki gyermekei észbeli tehetségeit idomilag és tárgyilag 
(formaliter et materialiter) ha nem tudja a' nevelés' 
elveit , a* tanítás' f ő , és részletes szabályait, mellyek 
szerint valakit nevelni's tanítani kel l ; ezek nélkül hasz-
nos , jámbor, és értelmes polgárokat nyújtani a' köz-
társaságnak egyedül vak eset, és ez is melly ri tka, ta -
pasztalásból tudjuk, csak vessük szemeinket a' falusi 
ifjúságra. A' népnevelőnek nevelnie, azaz józanul gon-? 

dólkodó, itélq, és okoskodó , jámbor érzelmű, és a 
jóra hajlandó polgárokat kell képzenie ; erre a' nevelés-
tudomány vezérli. A' néptanítónak tanítnia kell, azaz 
értelmes, 's több ismeretekkel bővelkedő polgárokat kell 
alakítnia; erre a' tanítás, és tanításmód tudomány ve -
zeti , mellyekben nem csak minden tanításban használan-
dó szabályokat lel fe l , de részletes czikkelyeket is ta-
lál , mellyekhez magát ez, vagy amaz tudomány elő-
adásában alkalmaznia kel l , ha czélt érni oliajt. A' taní-
tásmód tudományával reggelenként váltva : 

Negyedszer : a' magyar nyelvtudomány' szabályai 
's részei magyaráztatnak ; ez mennyire szükséges a' nép-
tanítónak, kiki beláthatja, ha megvizsgálja iskolame-
stereink' járatlanságát a* honi nyelvben, mellyen ha 
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beszélni tudnak is , de irni szám'alan hiba nélkül nem. 
Csak egy könyörgő levélben, egyik nyelvhiba a' mási-
kat követ i , hogy elhallgassam hibáikat a* szóköte3 ellen; 
pedig csak illő egy tanítóhoz, kinek kötelességében áll 
nevendékeit a' honi nyelv' tiszta , és hibátlan kifejezésé-
hez szoktatni, hogy tudja 's gyakorolja azt a' mit tanít. 

Ötödször: délutánként meghatározott napokban 
's órákban a' számvetés tanítatik, és pedig mind a' két 
neme a' számvetésnek t. i. a' gondolatbeli (mentalis) 's 
számbeli vagy Írásbeli (numeralis). Köz éleiben a' szám-
vetés' szükségét a' parasztra nézve is , senki sem hozhat-
ja kétségbe , és a* mindennapi csalódást alig kerülheti, 
e l , ki annak hiányával van; és ha tekintetbe vesszük , 
hogy a' számvetés az észbeli tehetségek', különösen az 
itélő erö mivelésére , a' figyelem élesítésére nem csekély 
eszköz, bizonnyára nagyon is ajánlható mindenkinek. 
Nem kételkedem, hogy az intézetben a' jövendő népta-
nítók, nem csak közönséges nemeiben a' számvetésnek, 
hanem a' felsőbb munkálkodásokban is , mint észszeriüeg 
(theoretice) mint gyakorlólag (practice) foglalatoskod-
tatnak , olly példák ál tal , mellyek a' köz életben gyak-
rabban fordulnak elő, hogy így eleve megtanulják azon 
módot, mellyet nevendékeik' tanításában Í3 szüntelen 
kézen tartsanak. 

Hatodszor: a szép, helyes, és gondos írásmód-
ban (Calligraphia, OrLhographia et Stylographia) min-
dennap délután egy óráig gyakoroltatnak a' tanítók, 
mit valamint jónak, ugy igen hasznosnak is találok, 
mert ez által a' tanító képessé tétetik gondolatjait bár 
kinek nem csak helyesen 's hibátlanul, de szépen és esi-
nosb írásmóddal is közleni ; azon kivül gyermekeit 
ugyan e' tulajdonokra az írásban taní that ja , mit eddig 
talán a'pécsi megyén kívül , hol nem kétlem több hely-
ségekben eddig ez írás tökélyekkel ékesített népnevelők 
díszlenek, hasztalan keresünk. 

Hetedszer: az eddig elészámlált tudományokhoz 
járul még a' figurális 's gregoriánus énekben, az orgona 
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játszásban es generál bassban péntek, 's szombat délu-
táni órákban való tanítás , mellyek által bevezettetik a' 
néptanító azon kötelességek ismeretébe, mellyek őt mind 
egyház orgonistáját illetik. Közönségesen mestereink előtt 
a' figurális , és gregoriánus ének a' generál bassal együtt 
ismeretlen, és az orgonán is csak ugy játszanak , hogy 
inkább tapogatnak, mind illő fogásokat vegyenek; éne-
kök , melly több a' nép által betanult melódiára ter jed, 
inkább fülsértő , mind kellemes, indító, és az ének szabá-
lyaihoz alkalmazott; ennek pedig oka az , hogy soha sem 
az egyiket, sem a'másikat alaposan nem tanulták, és otthon 
is ritkán gyakorolják, más tárgyaktól lekötve. Tudjuk , 
hogy a* segéd , ha a' vasárnapi mise' énekét, 's a' délesti 
ájtatosság' tárgyait némikép játszani, és énekelni tudja, már 
néptanító', vagy orgonista hivatalra vágyódik , melly si-
kerrel? melly elémenetelével az alnépnek? itelje meg kiki; 
azért valóban igen üdvesen rendelé a' püspök, hogy az em-
lített tárgyakis helyet foglalnának hasznos intézetében, 
mellyekbeu mestereink járatlanságok olly tapogatható. 

És íme ezek ama tudományok, mellyek a' pécsi 
nevelői intézetben esztendőnként öt hónapig tanítatnak , 
és bár szépek 's hasznosak, sőt néptanítóinknak szüksé-
gesek is, mindazáltal még néhány tudomány eléadása 
igen ajánlható volna, minthogy hasztalan vár juk , és 
keressük azt , hogy egy jövendő népnevelő legalább a' 
hat deák iskolát elvégezte volt légyen , mellyekben hall-
hatta volna azon tudományokat, ön nagyobb tökélesíté-
sét hivatalos pályáján folytatandó , mellyeket itt emlí-
tek, ú g y m i n t : 

A' magyar történettudományt: erre egyébként is 
mindnyájunkban különös hajlandóságot tapasztalunk. 
midőn gyermekkorunkban már különféle elbeszéléseket, 
történetecskéket, meséket szívesen hallgatunk; 's lel-
künkbe oltatott, saját nemzetünk híres férfiait, viszon-
tagságait kíváncsian tudni, 's milly szép, milly öröm-
teljes meglepés a' kisded szájából hallhatni honunk , nem-
zetünk , alkotványunk, mivelődésiink' eredetét, foly-

i 
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t á t , 's jelen állapotját, mellyek ismeretébe a* honi tör-
ténettudomány vezet. Óhajtanám, mint alább erínten-
dem, hogy e' mindenkinek kellemes tudomány népisko-
láinkban is tanítatnék, habár röviden is, és alkalmazó-
lag a' nevendék' éveihez és tehetségeihez. 

A' természettudományt : ehhez tartozik az ember 
i s , és fő helyet foglal. Valamint kellemes, ugy hasznos 
is e' tudomány, és melly kedvesen venné bizonnyára 
minden kisded néptanítójától röviden hallhatni a' termé-
szet'szépségeit, számtalan kincseit, tulajdonait, mellyek 
bennünket nem csak ismereteink gyarapítására, de ma-
gához az istenséghez, és annak véghetetlen tökélyeihez 
is közelebb vezérelnek. 

A' földrajz tudományt; mellynek hiányában szám-
talan előítélet, és babonaság rejtezik: ha mindjárt az 
egész föld' rajzát nem kívánhatnám is a' néptanítótól, 
de hogy hazánkról bővebb adatokkal bírjon, szükséges 
volna ; ez által a' gyermek is megtanulná legalább hó-
nát közelebbről ismerni, termesztményei' kiilönféleségét, 
hasznait stb. és nem ápolná ama bal véleményt, mint-
ha vármegyéjén tú l külország kezdődnék, 's ismeretlen 
nemzet laknék. 

Végre a' gazdaságbeli tudomány főbb adatait, és 
czikkelyeit kívánnám, nem azért ugyan, hogy a' népta-
nító azokat gyakorolja; mert hogy népnevelőinknek 
minden egyéb gondtól felszabadítottaknak kell lenniök, 
felebb mondám, hanem, hogy a'paraszt ifjúságot ta-
ní tsa , és ugy tanítsa a' gazdaságra, hogy számtalan 
gazdasági előítéletektől, mellyektöl annyira környezve 
vannak , felmentessenek. Ha ez ismérethez még némelly 
hasznosb úrbéri tárgy' fogalmai is járulnának , olly tö-
kélyekkel bírnának tanítóink , hogy a' népnevelés' czélját 
könnyeden elérhetnők, és valahára mondhatnók: alné-
piink jámbor, értelmes, és hasznos. Mit hogy isten mi-
nél hamarább elérnünk engedjen, óhajtóm! 
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III A' népiskolában eléadandó tudományokról. 

Minekelőtte a' népiskolában tanítandó tudományok-
ról szóljak , szükséges néhány adatot eríntenem, mellyek 
az alnép' test i , belértelmi, érzelmi, 's akarat mivelő-
dését illetik. 

Minthogy a' parasztság, súlyos munkáival foglala-
toskodik a' földmivelésnek, és ez közönségesen rendelte-
tése , minden szorgalmat oda kell irányozniok mind a* 
szüléknek, mind a' néptanítóknak, hogy a' testi erők 
egykori rendeltetésekhez alkalmazólag miveltessenek; 
tehát lassan, 's mintegy lépcsőnként szoktassék a' paraszt 
fiú azon munkákhoz, mellyeket későbben folyton üzend; 
de valamint egy részről kerülni kell , netalán ereit fe-
lülhaladó dolgokba avatkozván kisded korában egészsé-
ge , vagy a' test' legszükségesb részei p. o. a* kezek, lá-
bak stb. veszélyeztessenek vagy megsértessenek; ugy 
más részről szükséges folyvásti figyelmet 's vigyázatot 
fordítani arra , ne-hogy a' restség, lomhaság, mellyre 
egyébként is hajlandó parasztságunk, szokássá váljék, 
mert ezen esetben a' köztársaság valóban kevés hasznát 
veendné a' közjó előmozdításában. 

Mi a' belértelmi miveltséget illeti, miután nem 
várhatjuk hevennyében , hogy alnépünk a' fenntebbi mi-
veltségbe beavattassék, elegendő leszen ugy vezérelni 
tehetségét belsőkép' a' folytoni gyakorlás által, hogy leg-
alább a' köz életben eléforduló esetekben józanul gondol-
kodni , Ítélni, és okoskodni tudjon , hogy emlékező 's 
emlékeztető tehetségeit haszonnal fordítsa különféle tár-
gyakra , 's hogy hibátlanul beszélni, és bár melly dol-
got érthetőleg tanítássék elmondani. 

Az érző, és vágyó tehetség, mint mutatja a' ta-
pasztalás alnépünkben jobbadán romlott , mert csak az 
alsóbb rendű érzelmeket, és vágyakat táplálja leginkább, 
kevés fogalma lévén a' nemesbekröl. Ez okért az érzel-
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meket, és vágyakat ugy kell vezetni, hogy a' nemtelen 
éldeletek , a' mérsékletlen kivánatok , 's hajlandóságok r 

a' féktelen állati vágyak a' nemesbek által csillapítassanaky 

egyszersmind szivökbe oltassék az önállapottali megelé-
gedésnek magva; ajánltassék főleg a' béketüres , a' szor-
galom azon kötelességek' véghezvitelében, mellyekkel az 
ország' fejdelmének, vármegyének, uraságaiknak, 's 
egyes uraiknak tartoznak. 

A' népiskolában eléadandó tárgyakra bocsátkozván, 
ha a' „Ratio educationisu 7—dik olvasom, ott a 
h i t , olvasás, irás és számvetés tudományait találom, 
mint tanítandó tárgyakat a' népiskolában. A' fenn érintett 
tárgyak mind első- szükségbeliek (primae necessitatis ob-
jecta) nem csak az alnépet, de átalán mindnyájunkat 
illetnek, ha ideigleni fáradságunknak jövendő jutalmát 
venni kívánjuk , a' közélet különféle viszonyaiban pedig 
csalódni nem akarunk. Ha volt valamikor idő, hogy aT 

parasztnak elég vala a' vallás főbb czikkelyeit, irást ol-
vasást, és számvetést tudnia, kivánhatjuk-e ezentúl is, 
hogy mindenkor csak ebben maradjon ? mikor lelkünk 
tulajdona , 's főtulajdona az is , hogy saját tökélesíté-
siinkben napról napra előbbre haladjunk ; e' tulajdont jól 
tudja maga a'paraszt is's érzi : de hogyan szaporítsa isme-
reteit , hogyan elégítse ki vágyait, ha nincs eszköz, ha 
nincsenek tudományok, mellyek őt a' tapasztaláson, 
mind mindnyájunk oktató anyján kivül míveljék? Ké-
tségkívül , h o g y fje szent vallás czikkelyeit tudni min-
denkinek fő kötelessége, mert a'vallás egyedül az, melly 
bennünket ez élet' tövises utján a' legsanyaruabb esetek-
ben is vigasztal, ez tanít mindnyájunkat jámborul élni; 
tanítja az istent, mind legfőbb jót ismerni, szeretni, 
tisztelni; taní t ja , hogy embertársainkat ő érte szeressük, 
javokat elémozdítsuk; tanítja végre, hogy legnemesb 
teremtményei vagyunk egy véghetetlen hatalmú urnák, 
születve munkára, 's a' munka által elnyerendő örök 
boldogságra ; a' hittudomány tehát minden tanulandö 
tárgyak közt méltán első helyet foglal. 

* 

1 
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Az olvasás , minthogy alapja minden ismereteinknek 
és fő eszköze folytatandó mivelődésünknek, második 
helyet foglalhat a' szükséges tudományok közt. Ki ol-
vasni nem tud , tökéletesíteni sem tudja magát, mert 
az emheri lélek képzésére elmellőzhetlenül szükséges esz-
közt használatlan hagyta, 's ki olvasni t u d , de nem 
akar, azon kevés ismereteitől is megfosztatik, mellye-
ket egykor szerzett. Megtanulni pedig az olvasást igen 
könnyű , sőt megkedveltetni a' kisdeddel sem nehéz, csak 
okos legyen a' tanító, 's válassza meg az olvasandó 
tárgyakat, és azonnal sikerét látandja: mert az emheri 
természetben létezik, hogy örömmel teljék a* kebel mind-
annyiszor . a* midőn ismereteink gyarapodtak. 

Az irás a' közéletben olly szükséges , mint az ol-
vasás ismereteink gyarapítására ; az élet' különféle kö-
rülményei gátolnak bennünket számtalanszor , hogy gon-
dolatainkat, érzelmeinket szóval magyarázzuk, ekkor 
néma jelekkel szoktunk élni irásba foglalván azt , mit szó-
val el nem mondhatánk. De egyedül irni tudn i , azaz 
a' néma hangokat papirosra jegyezni nem elég bár 
melly parasztnak is; hanem legyen az irás tiszta, hi-
bátlan 's értelmes, hogy gondolatainknak értelmét min-
denki elérhesse nehézség nélkül. Hogy sok tud az al-
népböl í rni , igaz , de hogyan ? nagyobb részét papiros-
ra tett jegyzéseinek gondolni kell, 's találgatni mit akart 
vala i rn i ; 's hány van ismét, kí nem tud? járjuk el 
faluinkat, és azonnal mondásom igazságáról kiki igen is 
meggyőzödhetik. A' tiszta, értelmes, és hibátlan irás, 
mellyre főleg a' helyes irás tanít, egy a' fő tárgyak 
közt, mellyekre alnépünket alaposan oktatni szükséges. 

A' számvetés, mellynek mind haszna , mind szük-
sége ismeretesb a' közéletben , hogy sem fontosb okok-
kal kelljen vitatnom; az említett tárgyak után követ-
kezik , és ennek hiányával lévén , lehetetlen , hogy szám-
talan csalódásnak ki ne legyen az ember téve. Mind a' 
gondolatbeli, mind pedig a' szoros Írásbeli számvetés 
szükséges, hogy az élet'különféle viszonyaiban 's esetei-
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ben fciki könnyeden segíthessen magán, és ne kénytele-
nítessék mindig újain számlálni az t , mit gondolatjában 
is megszámlálhat. Különféle neme lévén pedig a' szám-
Vetésnek, a' népiskolában elegendő leszen a' közönségesb 
számbeli munkálkodásokat eléadni, és példákban a' kis-
dedeket gyakorolni u. m. az összeadásban, kivonásban ; 
soközorozásban, és elosztásban, de ehhez járuljon főleg 
még a' törött vagy darab számvetésben való oktatás és 
gyakorlás is , minthogy ez szintolly szükséges a' közé-
letben, mint a' felebb érintett közmunkálkodások, de 
minthogy sokkal nehezebbnek tetszik a' gyermek e lő t t ; 
kellemes 's szemlélhető tárgyi példákban mutassa meg 
a' taní tó , mi a' darab szám, és mint kell vele akár-
melly számadásban is bánni? Ezek közt hasznos leend 
a' kisdeddel a' közönséges mértékeket, pénznemeket, az 
esztendő' felosztását stb. megismertetni. 

Es ezek volnának a' legszükségesb tudományok, 
mellyeket okvetetlenül kellene minden legkisebb népis-
kolában tanítani. 

En azonban , ki alnépünk mivelődését a' meglehető 
fokra kívánnám emeltetni, e' szükséges tudományokon 
kivül még más, valamint szép , ugy hasznos , és embert 
ékesítő ismereteket is ajánlanék. így a' népiskolában 
óhajtanám tanítatni: 

1 -ör A'földrajztudományt, nemkiterjedőlcg ugyan, 
de röviden, és a' falusi gyermek' tehetségeihez alkalma-
zólag , hogy tudná legalább a' világ' részeit, mind annyi 
nagy lakhelyeit az emberi nemnek, a' különséget egy 
és más része lakói közt a' világnak, a' leghíresb váro-
sokat , a' szükségesb termesztményeket stb. főleg pe-
dig óhajtanám, hogy az alnép honjának bővebb isme-
retébe vezettetnék , tanulná meg Magyarország' felosztá-
sá t , vármegyéinek neveit , városait, nevezetesb helyeit, 
érdéit, folyóit , tavait , 's termesztményeit általán, az egész 
ország' lakói' számával, igy észrevétlenül a' kisded' 
szívébe oltatnék a ' haza ' , a n n a k hasznos intézetei, szám-
talan javai iránti szeretet, és megszabadulna egyszers-
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mind. különféle előítéletektől, mellyek benne most meg-
rögzöttek, és mellyeknek oka nem máshol létezik, mint 
hazájáról való tudatlanságában. Hogy pedig mit szóval 
tanul a' kisded ismét el ne feledje, kéznél legyenek a* 
földképek, mellyek által az ég' négy részei szerint u. 
m. dél, éjszak, kelet, nyugot mindenekben eligazul-
h a t , és bár melly hely' fekvését meghatározhatja, mi 
által emlékezetének hívsége különösen elémozdítátik. 

2-or A' honi történettudományt szinte rövid elő-
terjesztésben , hogy legalább az alnépnek is legyen fo-
galma hős nemzetünk eredetéről, és különféle viszontag-
ságairól. E' tudomány már azért is különösen ajánlható, 
mivel tapasztalásból tud juk , hogy erre legnagyobb haj -
landósága vagyon mindenkinek. A' gyermek örömmel 
hallgatja első éveiben már a' torténetecskéket, mellye-
ket szülei 's más rokoni neki elbeszélnek, és majd ki-
elégíthetlenek vágyai az illy mesékben 's történetekben; 
későbbre sem alszanak e' vágyai ki, de már komolyabb 
dolgokra emelkednek inkább, és ha illyenkor használ-
tatik az alkalom , minden fáradság nélkül olly ismere-
tekbe vezettetik, mellyeknek mindenütt 's mindenkor 
örü l ; 's kit nem érdekelhetne, nemzetét közelebbről 
ismerni? tudni azt hol eredett, miként hódított meg 
más nemzeteket, miként tette országunkat tulajdonává, 
kik voltanak első vezérei, a* vezéreket mint váltották 
szakadatlan sorban a'királyok fe l , 's minden király alatt 
melly kellemes, vagy szomorú viszontagságokon ment 
keresztül a' nemzet, kik halhatatlan emlékezetű férfiai 
a' nemzetnek stb. mind ezeket a' történettudomány 
tanít ja, és valamint egy részről e' tudomány embert az 
isteni gondviselés mindenkori ŝ mindenütti megismeré-
sére és imádására serkenti, ugy más részről az emberi 
lelket jámbor 's hasznos élet' törvényeibe avatja; méltán 
lehet azért a' történettudományt mintegy megbecsülhe-
tetlen iskolájának tekénteni a' jámborságnak, és böl-
csességnek , mellyben az ifjú nem csak hasznos polgári 
erényeket követni, de a'fejdelem iránt hívséget, a 'hon 
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€3 intézeti iránt pedig valódi szeretetet 's tiszteletet ta-
v nul. Mennyire tudom, e' tudományról, valamint a' 

földrajz' tudományáról Í3 nyomattak már Pozsonyban 
honi 's latin nyelven könyvecskék, mellyeket a' népis-
kolákban is lehetne tán sikeresen használni. 

3-or A' természettudományt. A* természeti dolgo-
kat , mellyek bennünket éltünk első pillanatától végső 
lehelletünkig környeznek, 's hol jótékonyan, hol szo-
morú következménnyel hatnak reánk, ismerni hasznos 
's kellemes, mert ez által nem csak minmagunkat tanul-
juk ismerni, kik első helyet foglalunk a' természet' 
szépségei közt, de kitanuljuk a' különféle tárgyak t u -
lajdonait , részéit, hasznait vagy ártalmait, és így t e r -
mészetesen különséget tevén a' tárgjrak közt , némellye-i 
ket mint hasznosokat javunkra fordítunk, másoktól pe-
dig mint ártalmasaktól ójuk magunkat. Nem kivánom 
ugyan , és nem is kívánhatom, hogy a' népiskolában az 
egész természettudomány a' maga kiterjedésében tanítas-
sék, hanem tanuljon a' gyermek tehetségéhez képest 
annyit , a' mennyit tudnia szükséges, hogy legalábír a' 
hibás véleményektől, és babonaságoktól, mellyeket né-
melly természeti tárgyakról ápol , megszabaduljon , és 
józanul gondolkodjék. így az emberről, többféle honi 
hasznos és ártalmas állatokról, növényekről, fákról 's 
ezeknek hasznairól, érczeiröl a' főbb czikkelyeket értel-
mesen a' gyermeknek eléadni bizonyosan igen ajánlható , és 
hogy ne csak a' szavakat 's különféle nevezeteket hallja 
és tanulja a' kisded, ha a' hely' fekvése nem engedi, 
hogy mind ezek természetben megmutatassanak , nem 
nagy költségbe kerülend olly könyvecskéket szerezni, 
mellyekben a' különféle honi állatok, növények, fák 
érezek természeti szinökben le vágynak festve, millye-
nek már hazánkban is találhatók, és napról napra a' fo-
lyóiratok által még szaporítandók, e' szerint a' gyermek 
igaz képzetet nyer minden tárgyról, és tulajdonai, ré -
szei sem hagyják el emiékezelét olly könnyen, mintha 
csak egyedül szóval hallotta volna a* nevezeteket. 
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4-er A'honi nyelvszabályai' tudományát , helyes-
írással. Alnépünk ugyan a' magyar nyelvet ugy beszé-
li , hogy minden magyar értheti, de minthogy édes honi 
nyelvünk most tökéletesítetik 's tisztul leginkább, és 
nemzeti literatúránk a' tudós társaság jótékony mun-
kálkodása által most folyton szaporodik ú j 's ujabb mun-
kákkal a' tudományok bár melly ágában is , hogy 
alnépünk úgy eine maradjon , mi a* nemzetre káros lehel-
ne , hogy a' jövendőben kiadandó könyveket ne értse ; 
óhajtanám, hogy honi nyelvünk fő részei rövid ezikke-
lyekbe szedetnének, és alkalmazólcg a' néphez az isko-
lában eléadatnának, hogy így haladna a' nép is lassudan 
nyelvében, és valamint a' tiszta kimondáshoz, ugy a' 
tiszta és hibátlan íráshoz is szoknék. 

5-ör A' gazdaságtudományt. Bár e' tudomány bő-
vebb ismeretébe főleg a' gyakorlat, és tapasztalás vezet, 
még is kívánható volna, hogy a' népiskolában a' mezei 
's házi gazdaság' érdekesb czikkei szóbeli eléadással is 
tanítatnának. Tudjuk , hogy alnépünket a' gazdasági 
dolgokban számtalan babonaság, hibás vélemény, 's 
majd kiirthatlan előítélet fogja le , mellyektöl őt meg-
szabadítani nehezebb , mint bár miről meggyőzni, Ha 
már a' kisded korban alkalmas tanítás által megmutat-
tatnék a1 gazdaság czélja, a ' legjobb 's leghelyesb gaz-
dálkodási mód, ha nyomosán elészámláltalnának a' házi 
és udvari foglalatosságok, a ' ke r t i , szőlőbeli, szántóvető 
's réti munkák , egyszersmind elkészítetnék a' gyermek 
a' jó tanácsoknak serény elfogadására , és használatára ; 
talán enyésznének a' népben a' szokássá vált gazdasági 
hibák, mellyek annyira megrögzöttek már benne. 

A' gazdasági tárgyakeléadásával tán jó volna egy-
bekapcsolni azon kötelességek'magyarázatát, mellyek a' 
jobbágyat urasága iránt illetik csak azért is , hogy azok1 

teljesítésükben gyorsabb legyen, és megyőződjék miként 
földes ura sokszor legjobb szándékkal javát, boldogságát 
keresi, mellyeket mindazáltal ,bali leletek miatt , mintha 
mindenkor 's mindenütt nyomatnék , megvet 's c? meg-
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átalkodottsága miatt nyomorog, és szenved számtalan-
szor a' tudatlan paraszt. Végre 

6-or Minden nagyobb és teke tő sb helységben 
ajánlanám, hogy a' nevendékség bizonyos napokban 
a' Ziangászatban jártas mester által e' szép rnivészet-
ben is gyakoroltatnék. Austriában, Cseh és Morva-
országban majd minden faluban vagyon illy hangászati 
iskola , miért nem lehetne ez nálunk is, annál inkább, 
hogy népünk a' hangászatot igen is szereti, 's fő mulat-
ságait a' tánczban keresi 5 tehetsége, és hajlandósága a' 
magyarnak a' hangászatra bizonyosan annyi van, mint 
bár melly más nemzetnek 9 és ha tekintjük az emberre 
innen háromló számtalan hasznokat, nem ajánlhatni 
elegendőkép' szorgalmas betanulását bár kinek is. A' 
hangászat különféle ártatlan éldeleteknek és örömöknek 
forrása ; deríti a' lelket, az élet' terheit könnyíti , elűzi az 
unalmat , lágyítja a' szivet, és szelíd érzelmekkel tágítja a' 
keblet , a' fáradtságos munka után enyhet nyújt , szóval: a' 
vadságot valódi emberiségre varázsolja ; kitől tehát csak 
kitelik, e' mivelődési szert el ne mulassza : meglátnók 
rövid idő a la t t , ha helységeinkben illy egyébként is cse-
kély költséggel járó hangászati iskolák állítatnának, mint 
változnának népünk erkölcsi 's megrögzött szokásai jobb-
ra ; 's milly szép és szivet indító volna az alnépet az 
egyházban hallhatni nagyobb ünnepek alkalmával istent 
a' hangászatban dicsőíteni ; mellyhez kivált ha még az 
ének is járulna , és rajzolás, olly gyors léptekkel köze-
lednék népűnk a' régtől kívánt mivelődéshez, annyi ne-
vezetes művész kerekednék az alnép' osztályából, a' 
mennyit a'fennemlített nemzetek közül látunk hazánkban 
megfordulni, és a' mieink elöl a' kenyeret clhangászolni, 
rajzolni , festeni stb. 's ezt látván az idegen , sértő vé-
leményeit a' magyarról azonnal visszahúzná, és tiszte-
lettel említené nemzetünk szent nevét. Bizonnyal a' sze-
gényebb sorsuak nagyobb iparral fognák, 's azért siker-
rel is nagyobbal űzni a' mi vészeteket, mint a'gazdagok, 
kik csak mulatságból tanulják azokat , mint minden. 
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egyebet léiig meddig. Igy lennének azok magoknak hasz-
nokra , a' honnak pedig díszére. 

IV. Azon módról, mellyel az említett tudományokat 

lehetne tanítani. 

A' tanításnak különféle módjai lehetnek, 's ki ezt, 
ki amazt ajánlja jobbnak , 's czélirányosbnak. En itt nem 
a' részletes tanító módokról például : a' hallgató, be-
szélő, kérdezősködő az iskolában használni szokott 's t . 
efféle mádokról akarok szólani , hanem egy átalános 
módról, melly a' népiskolára legalkalmasb volna, és a ' 
népinivelődést könnyeden is, hamarább is eszközlené, 
mint akár melly más, és véleményem szerint ezen leg-
jobb 's ezélirányosb módnak a' bell-lancaszteri módot 
ajánlanám, így nevezettet azon férfialitól, kik e' tanító 
módot először tevék nyomtatott könyvek által köz hírré 
t. i. Bell András született scót, és Lancaster József szü-
letett angol. 

Czélirányosságáért e' tanító módnak kezeskedhetik 
egész Angolország , hol maiglan divatozik majd minden 
faluban 's iskolában ; Frnncziaország , hol magában Pá-
risban mintegy 1 5 , 16 esztendő előtt már 400 iskola 
vala a'bell-lancaszteri tanításmód szerint alakítva, szám-
lálható, és nem kételkedhetünk, hogy azóta számok 
tetemesben szaporodott; Helvetia, Spanyol és Olaszor-
szág, több hely Németországban, és mit örömmel em-
lítek édes hazánkban is már néhány kisdedkorvédő inté-
zetekben is létezik , és méltán is pártoltatik e' tanítás-
mód akárhol, minthogy leghamarább, könnyeden, és 
mintegy játszva terjeszti 's állapítja a' hasznos és szük-
séges ismereteket. 

Vannak terjedtebb helységeink, hol a' népiskolába 
járó ncvendékség' száma a' 150—200at is felülhaladja; 
mindenki át lát ja, hogy ezekben egy tanító elégtelen a* 

1 3* 
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nevelést és tanítást ugy vezetni, mint czélja kívánná, 's 
még is csak egyedül maga van a" tanító , vagy legfe-
lebb egy ifjoncz tapasztalatlan segéddel; már akár mellyi-
ket tartsák is kézen a" tanító módok közül a' bell-lan-
caszterit kivévén, lehetetlen, hogy olly foganattal, és 
sikerrel miveltessék , tanítassék a' nevendékség, bár több 
esztendő alatt is, mint a' bell-lancaszteri mód ál tal , 
melly tapasztalásként leggyorsabban mozdítja elé a' nép' 
értelmi, és erkölcsi miveltségét; több tanítót fogadni 
illy iskolában a' költség, hely' szűke , és más körül -
mények nem engedik, de engedik a' bell-lancaszteri ta-
nításmódot, melly a' tanítók' többségét kipótolja, és 
akár melly akadályokat is meggyőz; illyen iskolákban 
tehát, és á talán minden népházainkban óhajtanám e' 
módot felvétetni, 's melly sikere lenne, néhány eszten-
dő múlva tapasztalnék örömmel. 

E' bell-lancaszteri tanításmódnak pedig lényege 
abban á l l , hogy magok a' tanítványok közül választat-
nak némellyek másod tanítóknak, kik a' tudományok-
ban 's erkölcsiségben a' többinél jelesb előmenetelt tet-
tek , 's kiknek kotelességögben áll a' mester felügyelése alatt 
a' többit tanítani. Magában ugyan e" mód nem egészen 
ú j , bár ujabb időkben vétetett leginkább divatba, mert 
már maga Quintilián ezekat irván „Valamin t biztosb 
elémenetelt táplál a tanulásban c£ vetélkedés, ugy 
még a' gyengéd kezdőknek könnyebb 's azért vigabb 
is a' tanuló társaknak, mint «' tanítóknak követé se.u 

mintegy nyomait találhatni e' módnak a' legrégibb idők-
ben. Es hazánkban is , hogy a' felsőbb iskolai tanítók 
használják jobb tanítványaikat segédjeiknek a' többi ki-
hallgatására, igazgatására épen nem ú j , sőt közönséges. 
iSzinte Francziaországban minekelőtte Bell András, és 
Lancaster József tanitásrmjdjokat nyomtatásban hirdették 
volna, már Herbault , Paulet a' mult század' közepe 
táján használák lényegét e' tanításmódnak ; de Bellt és 
Lancastert mindenkor fő érdem 's dicséret koszorúzand-
ja , minthogy ezek határozák meg jobban a' többször 
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említett tanításmódot, 's magok közt vetekedvén alkal-
mat ny á j iának tanításmódjokat mind próbára tenni, 
mind pedig több tartományokban el is fogadhatni. 

Minthogy a' bell-lancaszieri tanításmód szerint a' 
jelesbek megválasztatnak, tanítandók a' többieket a' meg-
határozott tanulmányokban ; ennek következésében, mind 
az iskolai tárgyakban, mind magokban a' tanítványok-
ban is különös elrendelés uralkodik; igy akármelly 
tanítandó tárgy több részre osztatik f e l , mielőtt a' tanu-
láshoz látna a' nevendékség , és ugyan annyi osztályra, 
a hány részre oszlott a' tudományos tá rgy , külonöztet-
nek a" tanítványok. Ha valaki a' kisdedek közt a' többi-
nél jelesb előmenetelt teszen mind a' tudományban , mind 
az erkölcsben, annak kötelességül hagyatik a' második 
osztálybeli tanítványokat mind addig tanítani azon tudo-
mányokban , mellyekben ö jelesb előmenetelt tett , míg 
egyet közülök annyira ki nem képzett, hogy alkalmas 
legyen szinte mások oktatására; ekkor ez felváltja az 
elobbenit, ki visszatér osztályába hallgatandó ismét azon 
tárgyakat, mellyekben tanísási hivatala ideje alatt el-
maradt, v és így megyen ez folyvást a ' többi tanítvány 
leggyorsabb előmenetelével. 

Az így megválasztott altanílóknak vagy segédek-
nek a' tanításon kivül még egyéb foglalatosságaik is 
vannak ; t. i. mindennap a' felhagyott leczkét világosan 
magyarázgatni, 's szorgalmatosan ismételni, az irándó-
kat felolvasni, az emlékezetben tar tandókat kihallgatni 
stb. Minden segédnek vagyon alsegédje is , ki azon esetre 
gyakorolja az imént elmondott szabadalmakat, ha az 
első segéd beteg, vagy más fontos ok miatt gátolva kö-
telességeit nem teljesítheti. Minden alsegédek felett pe-
dig vágynák az úgy nevezett fősegédek (monitorcs pri-
marii) kik minden tanítványok közül a' legjelesbek , és 
első helyoket mindenkor megtartják; ezeknek ismét az 
a' köLelességök, hogy az alsegédekre felügyeljenek, ?s 
vigyázzanak , miként teljesítik amazok a' rájok bízotta-
kat ; ezek veszik egyszersmind a" tanítótól a' minden-
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napiparancsokat, az iskolában teendőket, és a' többi 
segédeknek tudtokra adják. 

Az imígy elrendelt 's felosztott iskolában még azt 
is meg kell jegyezni, hogy minden osztály külön helyen 
ül a' tanulóházban , de ugy helyezve mindazáltal, hogy 
a' tanító mindnyájoka t mindenkor láthassa. Akár melly 
tanítvány mind addig marad osztályában , míg a" szo-
ros hónapos vagy hetes próbatételben jelesb előmenete-
lét a' kijelelt tudományokban 's erkölcsiségben elegen-
dőkép' meg nem mutatta, ekkor a' következő fenntebbi 
osztályba lép , itt ismét addig maradandó , míg az ez 
osztályhoz tartozó tudományokat szorgalmatosan be nem 
tanulta, és így mindig felebb 's felebb megyen, míg 
minden tudományt be nem végzett. 

Végre minden osztály bizonyos jel által intetik a' 
közös dologra, például: a' tanulásra, irásra, olvasásra, 
számvetésre, sőt a' pihenésre is; minden gyermeknek a" 
szükséges könyvek kéznél vágynák, 's hol ü lve , hol 
állva foglalatoskodtatnak , hogy egcszségök kárt ne vall-
j o n ; az iskola mindenkor imádságon kezdődik, és 
imádsággal végződik: a' restek pirongatással, 's a' meg-
szégyenítés fenyítékével izgattatnak a' tanulásra , a' je-
lesbek dicséretet, és némelly ártatlan ajándékokat nyer-
nek magok megkülönböztetésökért, mellyjek egyszers-
mind hathatós ösztönül szolgálnak a1 további szorga-
lomra. 

Es íme e'röviden felhozottakban áll a'bell-lancasz-
teri tanitásmód , mellyet tán csekély módosítás mellett 
elfogadni és az alnép tanításában sikeresen használni le -
hetne. E' tanításmódot pedig főleg e' következendőkért 
bátorkodnám ajánlani; 

1-ör Mivel e' mód által a' tanítást legsikeresebben 
lehet alkalmazni a' gyermek tehetségeihez 's korához 5 
egyébként is milly nehéz egy érett embernek magát 
gyermekileg kifejezni, tanítja a' tapasztalás, de tudjuk 
a' könyvekből is , mellyek a' kisdedkor részére 's hasz-
nára irvák , 's gyal a' gyermek előtt: el-
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lenben a 'gyermek gyermekhez, melly értelmesen, 's 
megnyugtatólag beszél, bizonyítják társasági, beszédjeik. 

2-or Az utánzás és vetélkedés ösztöne, melly az 
efféle iskolákban uralkodik, nagyobbítja beesőket; a' 
gyermek természetileg hajlandó társait mindenekben kö-
vetni , 's valamint a' gyermekes, tréfás , ugy a' komo-
lyabb dolgokat is kész követui , és így társaitól tanulni 
is; továbbá a' szemérem, a' becsületérzés erénye fő dí-
szítői a' kisdedkornak, mind annyi ösztönök a' vetél-
kedésre , mert mi ösztönözheti a' gyermeket jobban a* 
szorgalomra, mind alsegédnek lehetni, mások felett je-
leskedhetni , másokat taníthatni stb. 

3-or Ajánlja e' tanításmódot az is, hogy mind a' 
tanítványok több osztályra, mind a' tudományos tár-
gyak több részre osztatnak ; ez által könnyebbül kétség 
kivül a' tanulás, és igen alkalmaztatja tik akár melly 
korhoz, 's tehetségekhez; azután egyik gyermek nincs 
akadályára a' másiknak, sem nem gátolhatja egyik kis^ 
ded a' másik' előmenetelét a' tudományokban, mert 
mihelyt valaki az erkölcsben 's tudományokban a' kivánt 
lépcsőt elérte, azonnal felebb bocsátatik más részeit 
tanulandó a' kijelelt tudományos tárgynak. 

4-er A' jó rend, pontosság, és józanabb fenyíLék 
emelik szinte e' tanításmód érdemét, mellyeknek hiányá-
val vágynák közönségesen népiskoláink ; különösen a' 
józanabb fenyítéket nem ismerik néptanítóink, pedig 
bizonyítja a' tapasztalás, hogy jóval 's emberi bánás 
móddal hamarább érhetni czélt, hamarább várhatni si-
kert is mindenben 's mindenütt , mint durvasággal, 's 
embertelenséggel, melly legfelebb az egyébként is érzé-
ketlen , és durvaságra hajló paraszt gyerkőczét, még 
érzéketlenebbé teszi , főleg azt, kiből a' becsületérzés 
ínég végképen ki nem hal t , 's ki a' nyájas szóra még 
hajlandó. 

Végre 5 -ör főleg az teszi e' tanításmódot érdekessé, 
hogy általa az alkalmas tanítókat, kiknek ugy is szűké-
vel vagyunk honunkban , a' tanítványok állal kipótol-



202 Népnevelés. 

hatni , mert alkalmas 's mivelt tanítókat csak gyéren ta-
lálunk , és közönségesen ollyanok vállalják el e' hiva-
talt , kik más életmódot már meguntak, a* tanítói hi-
vatal által akarván magoknak nyugalmas, és kényelmes 
életet szerezni; már illyesektöl ki várhatja okosan , hogy 
olly különféle vérmérsékletű, ál lapotú, otthoni nevele-
síi , és erkölcsű gyermekeket hasznosan tanítsanak ? de 
az említett mód szerint, ha egy is csak a' tanító, de 
értelmes, és jámbor , képes bár melly sokaságot is czél-
irányosan oktatni, mert jelesebbek , fogékonyabbak a' 
nevendékek közt mindenkor leendnek, kiket a' tanító 
a' többiek' tanítására sikeresen alkalmazhat, 's a' gyer-
mek bizonnyára a' legnagyobb örömmel veendi , ha az t , 
mit tud , másokkal is közölheti, azaz ha taníthatja őket. 

Ezekkel befejezem nézeteimet azon óhajtással , hogy 
miket jelen javallataimból édes honom fiai jóknak és el-
fogadhatóknak itélendnek, azokat alnépünk boldogítá-
sára Ó3 kimivelődésére fordítsák; mert a' jót követni 'a 
hasznunkra fordítani soha sem szégyen. 

B R I E D L F I D É L . 
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és (pj a / 5 (p/t ajt . . . (mind magán véve mint fölebb) 
ezekké : 

1 1 \ 
~r y. a,> » • • — <P, a, 2 3 m 

1 1 1 
~ (tn a„> - r . • — y« a// 2 «5 m 

«' mondott függvény : 
t / '/ j/ (p a . cp a ... 

o) 1,1...) 
V / V ? * 0 , / - -

Megmutatás. 1 -ször : A' föltételek után: 
cp (m y a , (f a", . . . <jp ay, a / y . . . ) — m 9 (c/a , <jp"a", 
y a , a/;) 's ebből, mind a 'két tagot mqp'a'— val elosztva: 
fp(mrpá, <fá'... rpa<jp, a „,...) cp((pa", ( f e , ...(pá, tp a„...) 

nitti'a qp«' 
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minthogy pedig: 

' / gp a 
nem változik, ha benne cp a' helyett mqp a' tétetik, vi-
lágos hogy az cpd—ra nézve változhatatlan. Tehát 

cp ((p'a\ cp'aí'. . . y a , , <py/a„ . . .) 
— =;A cp a 

Továbbá , ugyon azon foltételeknél fogva: 
cp{cp a', ray'a"... y a ; , yya ; /,...) m(p{cpá, y a ^ . y a , , y,/»,;-) 

f t r r 

cp a cp a 
azaz, mint fólebb : 
y ( y a , mcpa...cpa/, q P , a „ - ) _ J P (y a , y W'... y a / ^ a ^ , . . ) 

c / f/ » t / rt ff cp a . íny a <jp a . cp a 
's így: 

cp ((pá, cp'á'... qpay, . .) 
— •••• = : A, f r rp rt ' (p a . cp a . . . 

melly elmélkedést a' fölül jelelt függvényekre é3 nagy-
ságokra nézve folytatni könyü ; 

2-szor: 
1 

cp (cp'á, cp"0r...—(paJ(p/ta/r.) a > " a " . . . y a 

r t tp jr ' tr ff rf 
cp a . cp a . . . cp a .cp a . . . 
1 

's ezt — cp sí—val szorozva: 
ni 1 1 

~cpáa,cp{y a ,cp" .) 

tf rr f cp a . <jp a 

tehát: 
' ' J ' cp 0. * cp a . 

— ^ B tt ' f f cp a , cp a . 
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Aztán szintúgy, 

1 
m 

r / >r n cp & . cp a . . . 

/ / ff r/ <p a . f f j a. 

teli át f t. i. — qp a -va l szorozva"): 

1 1 

/ I " H 

cp a . cp a . . . 

cp a .cp a ... következoleo1: O y,/V <P * > • • T/V ff/ya,/' ' 0 
= U ; 

/ / H ' / cp a . cp a . 
s közönségesen: 

j f n H cp a . a . . . 
tehát ; 

f f tr rr cp a . qp a . . . 
(p(cp'íí,(p"&...<pai1cpjaji...) = a 

V f i f V J é f 
's itt nyilván: 

a = cp (1,1 . . . 1,1 . . .) 
rni után : r r n >t cp a , cp a . . . 
(p((pa,cp"cr...cpai1(pair.)=cp(Ul...l,l...) 

Jegyzék. Azon egyszerűbb esetben, ha qpa', <p' á' . . . 
<jpa/? (p ajt... nem függvényei más változóknak 
(t. i. az a', a" . . a-, a í ; . . . nak) hanem Önváltozók, 
azaz , ha 
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I / t cp a = a 
/f n n cp a . = a 

= a , 

a' szóban lévő létei is egyszerűbb. Ekkor t. i. ezzé válik: 
t rf a a . . . 

cp (a , a " . . . a / , a / ( . . . ) = a cp ( 1 , 1 . . . 1,1 . . .)— 

"a ha csak csupa cp a', cp'a''.. . , vagy hogy az egyszerűbb 
esetnél maradjunk , mellynek alkalmaztatását mindjárt 
látni fogjuk , ha csak csupa a', a" . . . . tulajdonságú 
mennyiségek adatnak, t. i. ollyanok , mellyekkel a' függ-
vény egyaránt növekedik: 

cp (a', a", a'". . . ) = ?> (1>M • . .) a a"a'" . . . 
Ellenben, ha csak ay, ay/. . . formák adatnak, t. i, ollya-
nok , mellveknél fogva a' függvény ezzé lesz, 

mcp (a, , a„, ay//, . . . ) 
ha azok (magán véve) illetőleg ezekké lesznek: 

1 1 1 
-a , —-a , —a 
. ' ' • m " m ' 

/ , x ( 1 , 1 , 1 . . . , <P (a-> a /> • •) — sat* 

Alkalmaztatások. Az előhozott tétel nem puszta 
speculatio. Vegyük : 

a) A' legegyszerűbb esetet, melly ben t. i. csak 
egy a' természetű menyiség adatik, következőleg: 

íp a' = cp (1) a'.. 
Ha (1 - f - \v)m m függvényének tekintetik, nyil-

ván van: 
(1 -}- w)m = 1 —|— cp m. w. 

's szint így . 
(1 J^ w)n = 1 - j - cpn. w + . . . . 

's ha e" kél mennyiség egymással szoroztatik : 
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(1 - f - w)m + " = 4 4 (cpni 4 - cpn) w -f- . . . 
ellenben , ha az elsőben m helyett m -j— n , vagy a' 
másodikban n helyett m -j— n tétetik : 

(1 w ) m + » = 1 4 ^ (m 4 n). w + 
tehát i 

cp ( m 4
 n) = (f m 4 <jP n 

's ha itt n helyett 2 m , 3 m . . . f tm tételik 

cp (2 m) = 2 cp m 
cp (3 rn) = 3 cp m 

cp (iu m) = jM cp m 
következőleg a' mi tételünknél fogva : 

cp m = cp (1) m 
és : (1 4 w ) m = 1 + <p (1) rn \v 
's cp (1) értéke valóban találtatik, ha m = 1 té-
tetik , mi által 

1 w = 1 4 " 9 (1) w , azaz: 
V (1) = 1 

's igen nevezetes, hogy a' tétel maga utasít a r r a , hogy 
cp (1) megtalálása végett m = 1 tétessek. 

ß) Az egyszerűbb esetek közzé tartozik az egy-
közény és parlag (rectangulum) négyszögítése. Az egy-
közény, vagy párlag nyilván olly függvényei aJ magas-
ságnak a , és a' talpnak b , hogy ezekkel egyaránt növe-
kednek, azaz, ha a' magasság (magán véve) 2 , 3 . . . 
m-szer anyivá lesz , az egyközény vagy párlag is 2 , 
3 . . . m-szer anyivá leend, mi épen így vall a' magán 
vett talppal is. Ha tehát 

cp (a, b) 
alatt egyközényt vagy parlagot ér tünk, lesz: 

cp (a , b) = r cp (1,1) a b , 
's itt az első esetben cp (1,1) olly egyközényt je lent , 
mellynek magassága és talpa ==s 1 , az utolsóban pedig 
olly párlagot, mellynek magassága és talpa szinte = 1 , 
azaz négyszögöt, mellynek oldalai = I.JT szerint nem 
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csak elhárítatnak a' négyszögitésnél előforduló nehézsé-
gek , de egyszersmind elmellőztetik a' becsúszni szokott 
balképzet is , mintha két vonalt egy mással szorozni 
kellene, mert itt a és b elvont (abstractus) mennyisé-
gek. Az egyszerű esetekhez tartozik még a' szögoszlop 's 
jelesen a' negyedszögoszlop (prisma rectum) köbítése is. 
A' szögoszlopnak három mérete (dimensio) v a n : ma-
gasság a , hosszaság b , és szélesség c , 's ezekkel, ma-
gán véve úgy növekedik, mint fölebb az egyközény 
vagy párlag. T. i. ha csak a' magasság valahány szórta 
lesz , a' szögoszlop maga is anyiszorta leend, 's így van 
a' hosszúsággal és szélességgel is. Ha tehát a' szögosz-
lopot így í r juk: 

<p ( a > b , c ) 
közvetlenül leend : 

cp (a , b , c ,) = rp (1,1,1) abc, 
hol nyilván cp (1,1,1) szögoszlop, 's jelesen ha a'szög-
oszlop negyedszögü, koczka, mellynek méretei vagy, 
oldalai = 1. 'S i t t i s , mint fölebb, a , b , c , elvont 
számok. 

y) A' mechanicában vegyük például a' sebességet. 
Ez nyilván olly mennyiség , melly a' magán vett térrel 
s egyaránt növekedik, mert azt mondjuk 2 , 3 . . . 
m-szer annyi sebességnek , mellynél fogva valamelly pont 
az idő változatlan maradván 2 , 3 . . . m-szer anyi tér-
ben halad. Ellenben, az időre t nézve, azt mondjuk 
2 , 3 . . . m-szer annyi sebességnek , melly szerint vala-

1 1 1 
melly pont ugyan azon térben , — . . . szer 

2 3 m 
anyi idő alatt halad. Következőleg a' sebesség avagy: 

g 
(f (s , t) = rp (1,1) , 

hol cp (1,1) az összvehasonlítás végett alapul veendő se-
besség , azaz ollyan, mellynek következésében a pont 1 
idő alatt 1 térben futna. Tudva van, hogy az illyetén 
vizsgálatokban az idő egysége == 1 másodperez, a' téré 
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= 1 láb. Szintúgy van a' külonsullyal (pondus speci-
ficum) is. Ez az átalános súllyal (pondus absolutum) 
egyaránt, a' területtel (volumen) megfordított arány-
ban növekedik. Ha tehát az átalános suly p , a' terűlet 
v , a' különsuly alkat ja : 

<p ( p , T ) = 9 (1,1) 
V 

'S i t t , ha v- t koczkalábakban, p- t fontokban é r t jük , 
rp (1,1) olly testnek kiilönsullyát teszi, mellyből egy 
koczka láb csak egy fontot nyomna. Köz megegyezés 

1 
után: — egy koczkaláb tiszta viz átalános sullya , 

9 ( 1 , 4 ) 
tehát bécsi mérték szerint: 

9 (P> v ) 'S a t-
0 0 , 0 V 

Hogy e' termékeny tételt még más tanitmányok-
nál is lehet használni , alig kell említenem. 'S remény-
lem, hogy hazám tudósai azt elfogadják 's használják 
tanítókönyveíkben, kivált nem olly közönséges alak-
ban , mint itt adatott, hol elemi könyveket nem irunk 
— ha csak nem irtóznak a' függvény fogalom fölvé-
telétől , mint? szörnyű újítástól a' mennyiség és termé-
szet tudomány elemeiben. 
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II TÉTEL. 

Ha valamelly függvény 
cp (cp' a', (p" a " . . . <ppé, 

ezzé lesz : 
[<p ((pá, <p"a"... y„a„.--)]2 

[cp (<pa', (p"a". . . qpay, . .)]5 

[<p (cpa', <p"a". . . y/a/5 . .)]m 

midőn (magán véve) cp sí, (pf a" . . . . illetőleg 
ezekké : 

i\ t t <\ I t f ; 2 <pa,ócpa....mcpa. 
2// // O " t! H J' cp a , 3 <jp a . . . m y a 

es y a . . . . ezekké lesznek: 
" í 1 1 

a' mondott függvény , avagy 
cp a . cp a . . 

a 

(p((pá,(p"(i'...<pa, 9p ) — e 
/ioZ c a' természeti logarithmok alapszáma, és 
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« = 1 y ( 1 , 1 . . . 1 , 1 . . . ) 
1 által természeti logarithmus értetvén. 

Megmutcieás. 1-ször : 
y ( m y V , y V , . . y a / , y / a y / . . ) = [ y ^ ^ ^ 
a' föltételeknél fogva , tehát : 

logy (mg/a', y"a"... <JP„a,/..) 
= m log y (y a , 95"a",.. y ay, yyya/y. . . ) 

's m y'a'-val osztva: 
logy (m ya ,y ' a" . . . ya y , y y / a y / . . . ) 

m (p'oí 
m l o g y (y a , cp'a"... y ay , y/yay/. ..) 

azaz 
y a 

log y ( y a , y"a". . . y a,, yyay / . . . ) 

y a 
cp a'-ra nézve állandó. Ha mármost ebben cp'a helyett 
111 y"a" tétetik, ugyan azon föltételekből következik : 

l ogy (cp a , my'a".. . y a y , y,/*,,...) 
' ' „ tf cp a. m cp a 

_ l o g y (cp a , cp'a ... y ay, y f /ay / . . .) 

cp a .cp a 
miből^ kitetszik , hogy: 

log y ( y a , y"a" . . .ya y , cp/a„...) 

cpá- és y"a"-tól többé nem függ. 'S ezen okoskodás 
folytatásából könyen átlátjnk , hogy átalában: 

log y (y a , y " . . y ay , yya„. . . ) 

cp a . y a . . . 
a' fölül jelelt függvényekre nézve változhatatlan. 

2-szor: 
1 

l o g y ( y a ' , y " a " . . . — ya ,y / y a y / . . . ) 

/ r /' n cp a . y a . . . 
T U D O M Á N Y T . Ű . F . T. K . I I . F . 14 
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^ . m l o g y ( y ' a ' , y ' a " . . . y a / ? tpjy..) 
r r 'r rr (p a . cp a ... 

1 
a' föltételeknél fogva, tehát cp a»val szorozva : 

m 
1 , 1 

(p?,log(p((p a,y —<pa4,(p, 
ms m 

r t rr tr cp a . cp a . . . 

,V l o g y (y a ^ f / a ' . . y a,, <p au ...) 
t ' tr rr cp a ,cp a ... 

azaz ; 
cp ar log cp (y'aí, y V . , . y ay, cpa„. . .) 

/ / rr rr cp a. cp a . . . 
a' benne mint szorzó és osztók előforduló mennyiségek-
től független. Szinte ezen az uton , hogy hosszasak ne 
legyünk, találtatik, hogy átalában; 

y/V y A / ' " l o S y (y'a ' ,y"a". . . y , a / ; 9 , a „ . . . ) 
t r rr rr 

cp a , cp a . . . 
minden előforduló mennyiségekre nézve változhatatlan. 
Lesz tehát: 

y , v y , / v • • l o g y (y a'> y"a"- • • y,a,> • . 
/• r rr n Cp a . cp a . 

ct 

és : 
r r /' rr 

, , y a . y a . . . 
log y (y a , cp'd'...cp jx,, cp„a,,...) = 
minthogy pedig e2 minden logarithmai rendszerben való, 
a még határozatlan lévén , választhatjuk a' legegysze-
rűbbet , a' természetit. Minél fogva , h a l alatt termé-
szeti logarismust ér tünk. 

t t rr rr cp a . cp a 
i y (y'a> y"a"- • . y/»,> y , / V . . ) = «• 

's itt egyfelül (mert közönségesen 
a = eA , ha 
la — A) 
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• r ft tf cp a . cp a . 
a. 

cp (cpá,cp"z. . . *„..-) — e 
másfélül pedig ; a',cp'a". . . qpyay, gc> a ^ . . . = 1 tétetvén: 

1 cp ( 1 , 1 . : . 1 , 1 . . . ) = a 

Jegyzék. Ha, mint fölebb az első tételben: 
t r t cp a = a 

" tt f cp a = a 
. . • • . 

a' tétel egyszerűbb alkatja: 
d a" . . • 

a.-

<jp(a,a".. ay, a / / ( , . ) = e 
's csupa a a" . . . teémészetü menyiséoek adatván; 

' H W 
a a a a . . . 

cp (a',a'', a'" . . . ) = e 
az ellenkező esetben pedig: a 

9 (a,> a,/> a , „ - - 0 = c 

Alkalmaztatás. A' legegyszerűbb eset az , midőn 
egy a ' , a " . . . természetű mennyiség van, 's ekkor: 

a a' 
^ <P ( a ) — e 

Fölsőbb inductio , és más okoskodások által konyen lehet 
megmutatni , hogy : 

Gosmx - j - [/'—L Sinmx = (Cosx — 1 Sinx)ra, 
tehát. 

Cosx —1 Sinx 
olly függvénye x-nek cp (x) , hogy [cp (x)]m — é vál -
jék, midőn x mx-é lesz, 's így az épen most előadatott 
tétel következésében: 

11 * 
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a x 

Cos x —1 Sinx = e 

« = 1 [Cos (1) - f 1 Sin (1)] 

's i t t : 

azaz: 
x 1 [Cos ( 1 ) + / — I S i n (1)] 

Cosx —1 Sinx = e 
Légyen i t t : 

1 
X = N 2 

mi után , minthogy : 

Cos n = o 2 
. 1 , 

Sin — T I = 1 
2 

Í-TTI [ C o s ( 1 ) 4 - ^ — 1 S i n ( l ) ] 

— 1 = e 

é3 természeti logarithmusokra menvén által ; 

1 1 « - L * 1 [Cos (1) + V A - 1 Sin (1)] , 

's i t t egyfelül: 
1 l A - 1 

1 [Cos (1) l / " — 1 Sin (1)] :—azaz 
ír , 

< 2 

71 
= 1 ( - 1) , 

másfélül pedig: 
1 

e [Cos (1) 4 -V/"—-1 Sin (1) ] 

's ezen nevezetes alkatok következnek akkor is , ha fo-
lehh x = Tt tétetik. 
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Továbbá, ha 
x = 2Ti , tehát 

Cos 2rr — 1 
Sin 2 7t = o , lesz 

2 it 1 [Cos (1) + ^ / — 1 Sin (1)] 
1 = e , és 

1 1) = 3 2 ;r 1 [Cos (1) - j - —1 Sin ( 1 ) ] , tehát 

2 ti , és 
1 [Cos (1) 1 S in ( l ) = l(-}- 1) 

1 

2 1 [Cos (1) -f- \ / r — 1 Sin (1)] ' 

( « = 1 ( + 1 ) 
'S így áLalában találtatik, m akármelly egész szám 
lévén: 

1 

l [ C o s ( l ) + | / " — l S i n ( l ) ] = l ^ + 71 

melly alkatban a' fölső jel veendő, ha m páros, az al-
só, ha m páratlan szám. 7S ugyan ezen föltételek alatt 
egyszersmind: 

1 

m [Cos (1) + l / l - 1 Sin (1) ] 

Végre ha ezen egyenletet: ctx 
Cosx -f- \ f — 1 Sinx = s e 

előszer — 1-vel szorozzuk lesz : 
ax 

— Sinx + — 1 C o s x ^ l A — 1 . c 
aztán ha első származékát (dérivéc, Ableitung) , azaz 
külzeléki hányasát vesszük : 

a x 
— Sinx -J- —1 Cosx = a e 
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's e' két utolsó kifejezés Összvehasonlításából: 
a = —1 , azaz 

1 [Cos (1) + v A - l Sin (1)] = . \/~—l 
minek következéséhen , a' fölebbi nevezetes alkatok ezekké 
lesznek: 

1 

m rt 

, = (+i) 
l ( + l ) = m * / " — 1 , 

vagy ha a' két esetet megkülönböztetjük , n akármelly 
egész szám lehetvén : 

1 ( + 1) = 3 2 n st \ f ~ - i 
1 ( _ 1) = (2 n + 1) st \ T — 1 sat. 

VÁLLAS ANTAL. 



IX. 

Elmélkedés a polgári büntetésről. 

M é l y en be van ugyan vésve minden ember keblébe a' 
törvény' szava, a' személy, az általános szabadság tisz-
telete : hanem részint a' nevelés' hiánya , részint a' fél-
szeg képződés által nyert rosz irány miatt, sokan hallat-
lan hagyják elhangzani keblökben is dobogó törvény 's 
okosság' szavait, a' nemtelen indulatok, düh bosszú 
vagy pénzvágy' lázai által legyőzötteket, 's igy korlát-
lan dúlnak az emberi jogok' féktelen tiporásában. Az 
illy a' nemesebb emberiséget ideiglen levetkezett állatok 
ellen, van e' joga intézkedni valakinek? van e' joga 
vagy kötelessége egyes embernek bántani a' kimért kor-
láton túl csapongókat ? vagy tán csak a' polgári társaság 
teheti ezt, 's ha igen: miből fog állni ezen magokról 
szintúgy, mint másokról megfeledkezett gonoszok elleni 
intézkedés? Ezek azon kérdések mellyekre kivántam e' 
jelen elmélkedésben röviden megfelelni. 

Világos mindenki előtt ezen tétel: ki mást megsér-
tett; lakoljon $ ct bűnös büntettessék , 's csupán azért 
mert bünt te t t , mért más szabadságát tiszteletben nem 
tartotta. De ki vigye véghez ezen büntetést? Minthogy 
az ember' polgári társaságban él , 's máskép, tán olly 
vadon mint tigrisek 's oroszlánok nem is élt soha; 's 
ezen társaság az, mellyre bízatott az egyesek jogainak 
sérthetetlensége fölötti őrködés: bizonyos hogy csak en-
nek , de semmiféle akarmilly rangú egyesnek sohasem 
lehet joga egyszersmind kötelessége a' büntetés. Egyes 
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emberek kezében bosszúvá alakulna ez, melly akár va-
lólag, akár a' bűnös szemeiben többet tevén a' követ-
kezménybe mint volt az előzményben, végetlen vissza-
hatást j, a' keresetek 's bosszúk szakadatlan sorát szülné 
egyes emberekre nézve. Nem szabad sem egyes ember-
nek a' maga jogáról 's kötelességéről annyira megfeled-
kezni , hogy bár a' legnagyobb gonosztevő ellen sértő 
bántalmakra fakadjon, sem a' társaságnak a' maga mél-
tóságáról 's magas helyezetéről, hogy egyeseknek illy 
korlátlan merészleteket tenni büntetlen megengedjen. Vér-
zik az ember szive, ha látja , mint hurczoltatnak ottan 
elfogott gonosztevők; de azért emberek, 's olly embe-
rek , kiket egyes embereknek bántani egyáltalában nem 
szabad, a' bűntető törvényszék fogházába, kikeresett 
szidalmak, sárral kővel hajigálás ütlegelt' serege, még 
pedig legközelebb a' büntető igazság'zsoldosaitól, a 'ha j -
dúktól úgy, hogy az elfogottnak órá-n száján agyán foly-
jon vére, még ez mind kevés ahhoz képest, a 'mi gyak-
ran történik. Sokszor egy vad' 's valólag csak külsőké-
pen nemesebb csoport őrjöngő merészlete által több 
tagjaiban megcsonkítva , gyakran egészen darabokra kon-
czolva láthatni a' gonosztevőt előbb, mint a' törvény-
szék' kezébe juthatna. Hogy merészel egy hajdú, kinek 
joga a' ,.Jogd megu-en túl semmi esetre nem terjedhet, 
az elfogotton, egy olly elfogotton , ki még sem kihall-
gatva, sem elitélve nincs, büntetlenül dühöngeni? de 
hogy merészli bár mi magas rangú igy a' büntető tö r -
vényszék' jogait bitorolni? oh! ott hol ember embe-
ren korlátlankodik Önkénnyel, ott az egész természet 
gyászol l 

Vannak némelly elméletek , mellyekre gondolják 
sokan a' büntetés' lehetőségét alapítani. Ezeket, mint 
gyengeségekről már közönségesen ismerteket, csak rövi-
den fogom megérinteni: 

Első elmélet az elijesztés , melly azért bünte t , 
hogy az emberek a' büntetés' látása által megrettenve 
hasonló bűntől elidegenedjenek. Hanem ez teljes igazta-
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lanság; mert igy a' bün 's büntetés egymással semmi 
Összefüggésbe nem tétetvén, ez inkább azon bűnökre 
néz , mellyek még elkövetve nincsenek ; azonban ezen 
oknál fogva akarmi bünt lehetne legkeményebben bün-
tetni , sőt a' legkegyetlenebb büntetés lenne a' legczélsze-
rűbb , ha ugyan illyen által még jobban elrettennének 
az emberek; de lehetne büntetni a' legártatlanabbat is , 
mihelyt akarmi szövevényes úton hirre kapna azon hit, 
hogy ez bűnös volt , 's e' szerint a' büntetés elíjesztést 
eszközölne. Be kell fogatna három négy embert , rájok 
fogni, hogy ök loptak 's igy jól elkínozni őket: ezt lehet 
tenni; mert találkoznak ollyanok, kik igy a' lopástól 
elrettennek. Mi igazság az! Pétert büntetni azért, hogy 
Mátyás , Gábor stb. elijedjenek. Már Kant megjegyzette 
ezen elméletről azt , hogy ebben egy ember másnak 
csupa eszközévé alacsonyítatik, holott mindenki lénye-
gesen önczélú. 

Második elmélet a megelőzés, melly azért bün-
tet , hogy a' gonosztevő az elkövethető ú j bűnben meg-
akadalyoztassék. Ezen elmélet a' büntetés' alapjává, nem 
a' vétséget, hanem a' jövendő jogsértés' lehetőségéből 
származott félelmet teszi. Ha teljesen volnánk a' felől 
biztosítva , hogy a' gonosztevő több bünt nem kővetend 
e l : úgy ezen elmélet szerint nem is kellene azt meg-
büntetni. Mi igazság ez? A' lopott egy ökröt, ezért 
nem büntetik meg ; hanem azért hogy több ökröt, vagy 
mást ne lopjon. 

Harmadik elmélet, ci megfenyegetés, melly a' 
büntetés' alapjává egy akarmi törvénynek 's az ezt meg-
sértőt követendő büntetésnek kihirdetését teszi. Nincs 
ennél veszedelmesebb tan, mint a' melly által a' legna-
gyobb zsarnok' önkényes kegyetlensége kimenthetővé 
alakul. Igy a' keresztények valósággal büntetésre méltó 
gonosztevők voltak: mert Nero 's Diocletian' fenyege-
téseinek ellenére , imádták az igaz istent. Azonban ala-
csony is e' büntetés az emberekre nézve , kiket ez nem 
ugy vesz mint szabad lényeket, hanem mint, bot vagy kor-
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bács' neki méregetésével elijesztendő barmokat; holott 
a' jog és igazság csak szabad akaratban létezhetik. 

Negyedik elmélet a' javítás, melly szerint n' 
bűnös emberséges emberré képeztetendő. A' javítús min-
den esetre jótétemény a' hünössel: hanem l-ször nagy 
kérdés javul-e ez, vagy inkább megmakaesúl a' bünte-
tés által, 2-szor elfogadja-e ezen jótéteményt; mert ezt 
erővel senkire tolni nem szabad, végre 3-szor itt is a' 
jövendő tétetik a' mult alapjává, a' mi igaztalanság. 

A' büntetés úgy képzeltetvén mint valami rosz , fá j -
dalom stb. 's mindjárt mellé rokonítatván azon képzet, 
hogy ebből valami jó következik, például hogy az em-
berek a' bűntől elrettennek , megjavulnak stb. származ-
tak ezen előadott elméletek. Hanem ezen tételt, hogy 
a' bűnre büntetésnek kell méretni megalapítandóknak, 
nem arra mi jó mi rosz, hanem csupán a' jogsértésre 's 
igazságra kell elménket függesztnünk. Hogy a' bünteté-
sek elrettentnek, javítanak stb. készen megengedjük; 's 
azou társaságokat, mellyekhen ez utóbbi elérhetése végett 
boldogító intézetek vannak téve , nem lehet nem ma-
gasztalnunk : hanem már mindezekben fel van téve az, 
hogy a' büntetés igazságos ; pedig itt csak ennek megbi-
zonyításáról van szó. A'jogsértést semmisíteni kell azért, 
mert a' jog sérthetetlen; büntetésnek kell történni, mert 
bűntett történt. 

A" büntetésnek tehát a' tett bűnt kellvén semmi-
sítni; világos , hogy annak köre ennél nagyobb nem le-
het azaz : a* kettő közt belső egyenlőségnek kell lenni, 
más szóval, hogy a'büntetés viszonzás (talio) lelkileg vé-
tetve, és nem testileg, mint a' mit d-ször nem is le-
hetne mindig tenni, például ha fiamat agyon ütötte egy 
magtalan; 2-szor nem is volna ez mindig igazságos, 
hogyan gyújtsam fel például annak házát ki enyiinet fel 
gyúj to t ta , hisz' igy büntetve lennének a' család' több 
tagjai is, a' mi pedig igaztalanság. Hanem az olly ese-
tekben, mellyekhen a' viszonzást testileg gyakorolni le-
het , ezt tenni kell. Igy ki embertársát megverte: ve-
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rettessék meg; ki megölte: ölettessék meg; ki ugy 
hánt vele mint dologgal, mint barommal, például járom-
ba fogta, fogattassék szinte járomba. 

Mint a' bűnnek, úgy a' büntetésnek is több lép-
csőinek több nemeinek kell lenni. Most ezekről fogunk 
értekezni. 

A' büntetésben főszabálynak ez mondatik : az le-
gyen büntetés a' mi a' bűnre indító ok volt. Egyes ese-
tekben ezen szabály helyes. Igy a' félelemből állását el-
hagyott katona halállal fenyítessék; a' dolog' kerülésből 
rablásra vetemedett gonosztevő vár munkára Jhajtassék; 
az uzsorás pénzre büntettessék. Hanem vannak bűnök, 
mellyek a' legkülönbözőbb indító okból származnak, 
illyen például az emberölés. Mire nézzen illyenkor a' 
törvényhozó ? vannak bünők, mellyeknek indító okai ne-
mesek , például a' becsületszeretet (a' párviadalban), 
lelkesedés a' szabadságért, hazáért, nőért, gyermekekért 
stb. Mi lesz a' felhozott szabály szerint ezen rugalom-
ból eredett bűnöknek büntetése? Most lássuk a* bünte-
tés' egyes nemeit: 

1-ször Pénzbüntetés. Kisebb 's az olly kihágások-
ban, mellyeknek alapja nyereség vágy, igen czélszerű: 
hanem különbözően érzik azt meg a' különböző tehetségű 
emberek. Itt tehát az igazság azt kívánná, hogy a 'bűn-
tevők vagyonaikkal aránylag büntettessenek . de ezt 
tettleg kivinni igen nehéz, azon kivül, hogy a' pénzre 
büntetések' okának az is gondoltathatnék, hogy az álla-
dalomnak van arra szüksége, a' minthogy a' nagyobb 
bűnöknek pénzeni megváltására hajdan alkalmasint ez 
adott okot. Egész jegyzék volt a' régi törvénykönyvek-
ben az ember ölés 's egyéb gonoszságok pénzeni megvál-
tására, mi azonban már , hála a' haladás' szellemének, 
régen eltöröltetett. 

2-szor. Te«ti büntetés, jelesen. 
a) Tömlöcz. Minden jogsértés a' más szabadsá-

gának korlátolása: igen igazságos tehát, hogy a' sértő' 
szabadsága is tömlöczczel korlitoltassék. Czélszerű ezen 
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büntetés a7 felebb emiitett indító okra nézve is, mert 
minden jogsértés' oka általában a' féktelen szabadságra 
hajlomás. Lehetnek ezen tömlöczőzésnek több lépcsői, 
mint vannak a' szabadsággal visszaélésnek is , a' tömlocz 
minősége 's a' fogság' tartása szerint. Jól elrendelt töm-
löczölc által nagy sikerrel jó útra vezethetni az eltévedt 
ember t , 's boldog az a' nép , melly illyenek felállításá-
nak szükségességet általlátván , nem tarthat a'néptömeg 
demoralisalásától. A' fiatal America' tömlöczei, mint 
sok más intézetei is példák az agg Europa előtt. 

b.) Verés. Ez mindig borzasztó jelenet az embe-
riség' barátja előtt. Vad bárdolatlan 's olly emberekre 
nézve kikből a' becsületérzés' minden szikrája ki aludt, 
nem egyéb az ütleg testi fájdalomnál, 's az idegek' mi-
nősége szerint gyakran igen elszenvedhető; midőn egy 
becsületérzéssel te l i , méltóságát mélyen érző emberre 
nézve, egy ütés, sokkal kegyetlenebb a' halálnál. Ama-
zokra nézve tehát igen gyenge , emezekre nézve pedig, 
hanemha szörnyű bűneik vannak, a' büntetés'' ezen ne-
me felette kemény , azonban durvaságot elfásultságot 's 
rabszolgai érzést szül ez, mik Örökké való mocskai ma-
radnak a' szabad embernek. Igaz hogy ott, hol minden 
polgárok rabszolgák, kik fölött egy zsarnok' Önkénye 
határoz, ott hol egy nép szabadságára 's elidegenithet-
len jogaira alapított alkotványt magának adni minded-
dig képes nem vo l t : ott az illy gyermek népnek korlá-
tolására kancsuka ke l l , vagy somfa b o t , 's még ez sem 
fogja becsületérzésct kialatni, melly benne még föl nem 
ébredt ; 's ennél fogva a' szoros jog nincs is a' pálczá-
zás ellen, kivált azon esetekben, hol a' viszonzás' elve 
egyenesen ezt kívánja: hanem azon magas állása, dicső 
tiszte a' polgári társaságoknak , melly szerint az embe-
riség' nevelésére minden czélszerű eszközöket használni 
kotelességök, egyenesen azt tanácsolja, hogy még az 
illy kis korú népeknél is az ütlegek' használata minél 
ritkább legyen, egy olly nép, melly a' miveltségben 
már jót haladott (mint például a' Porosz nép) törvény-
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könyveiben csak egy sort sem szenvedhetvén meg, mi 
az ütlegekről szól. Mig az embert ütik : addig magát 
becsülni nem tud ja ; 's mig az emberi méltóságot Őn 
magában tisztelni nem képes, nem fogja azt tisztelni 
másban is , csak szabad ember tudván diszt adni a 'hon-
nak , mellyben él 's a' királyi széknek, melly alatt á l l , 
midőn azokat a' here rabszolgák' bár milliomai is min-
den bizonnyal vadon sivataggá kietlenítik. 

c.) Lánczok, gályarabság. Ezekre nézve Í3 csak 
azt mondhatjuk, a' mit a' veretésre nézve. Ám maradja-
nak meg ezek tovább is, kiváltha a' halálos büntetés 
igen ritkítatni fog : hanem azon nagy bűnöket, mellyekre 
illy kegyetlen büntetés méretik , mindig a' hon' képvi-
selői kereszteljék illyeneknek; mert vérzik az ember* 
szive, ha rá gondol, hogy ollyanokra is mérettek ez 
irtózatos büntetések, kik Caligula Vagy Seján' képe 
előtt nem imádkoztak, kik hitökből, mellyet tartottak 
csak meggyőződésők szerint boldogítónak , ki nem tér-
tek stb. 

3—szor. Lelki büntetések» 
a.) Száműzés. A' bűntevökböl valami távol szige-

ten gyarmatot alkotni igazságos, 's ez a' szabadságtoli 
teljes megfosztásnak mérséklése; csak hogy egy illy 
hely ne legyen ártalmas az egézségre , ne is olly vad , 
szinte lakhatlan mint Siberia. Szerencsés azon hon, 
mellyben a' száműzés felette nagy büntetésnek tekinte-
tik ; nyomorult ellenben , mellyben ez büntetésnek sem 
vétetvén a' kivándorlás köz szokássá válik ! 

b.) Becstelenség' kihirdetése. Ez minden okos e l -
vek ellen van: mint a' melly a' becsületszeretőre néz ve 
nagyobb a' halálnál, az érzéketlen előtt pedig mindegy. 
Azonban mind kettőt kizárja az emberi társaságból. De 
még felesleges is az illy büntetés. Mert ha a' bűntett olly 
alávaló: nem kell kihirdetni; ha pedig nem ollyan sőt 
szép : akármit csináljon a' törvényszék, halhatatlan lesz 
az, és örökké magasztaltatik. Emlékezzünk Riegóra! 
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4-szer. Halálos büntetés. Az emberölésben az élet' 
egész köre semmisítetik , 's minthogy a' bűnnek 's bün-
tetésnek egyenlőknek kell lenni: itt az élet.' semmisítő— 
jére semmi egyéb büntetés nem marad hátra, minthogy 
az szinte életével lakoljon. Az észjog tehát a' halálos 
büntetést igaztalannak nem mondhatja, bár mint érze-
legjenek az emberbarátok, \ bár mint sajnálja min-
denki embertársának erőszakos luvégeztetését. It t az em-
berszeretet' munkásságának egyedül csak azon feladat 
marad hát ra , hogy az emberiség' neveltségét minden 
lehető eszközökkel előmozdítani törekedvén, a' halálos 
sértést tegye hallatlanná. Ha azt kérdi Beccaria , kiadott 
az álladalomnak hatalmat ar ra , hogy egyes polgár' éle-
tét elvegye ? azt feleljük, hogy az okosjog, melly sen-
kinek olly hatalmat nem ad, mellyel másban el nem is-
mer. Ha azt mondja szinte Beccaria, hogy az emberek-
ről társaságba léptekkor nem lehet föltenni azt, hogy a' 
halálos sértés' esetére életét szerződésnél fogva lekötötte 
volna akarki is: erre kettőt felelünk 1-szÖr hogy az ál-
ladalom épen nem illy szerződés által alapult , 2-szor , 
hogy még ezen esetre is csak ugy állhatott össze egy 
társaság, hogy a' mások' megsértésének esetére vagyo-
nát 's életét mindenkép lekötötte. ITaaztmondja Sonnen-
fels, hogy a' halálos büntetés szükségbeni védelemuél nem 
egyéb , mit a' büntevo' befogatása 's holtig tömlöczözé-
se által elérhetvén a' társaság , feleslegessé lesz az: ta-
gadjuk , hogy azért kellene a'gonoszt megbüntetni, hogy 
ez többé mást meg ne ölhessen , nyomorú alapja volna 
igy a' büntetésnek Azonban örökös tömlöcz ! hát hat 
esztendeig elsorvasztani valakit szabad ? szabad a' már-
tyrsággal teljes tömlöcz' mérgével lassudan emészteni el 
valakit, 's egyszerre kivégezni nem szabad ? Azonban 
megkell jegyezni, hogy csupán olly bűnökre szabad 
halálos büntetést mérni, mellyek halálosan sértettek. 

Még egy tárgyat kell megemlítenem tudniillik a' 
büntetés módját,. Valami bűnről gyanúba vett embert 
mi előtt az rá világosan bebizonyodnék sötét helyre zárni 
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's lánczra verni nem szabad ; elég azt őrizet alá adni > 
mi a* tÖmlőcztől nagyon különbözik. Nem szabad egy 
csekélységben biinhödöltet olly foglyok közé tenni, kik-
nek gonoszságai szorosabb büntetést kívánnak, mert a' 
bezárásnak is meg kell az elsőbbet az utóbbiaktól külön-
böztetni, ne alkosson a' társaság demoralisáló iskolákat! 
Nem szabad az embert sötét mocskos, mérges párola-
tokkal 's bogarakkal rakott üregekbe zárni; lia ugyan 
senkitől mig él, az egézségre annyira szükséges napvilá-
got , 's szabad levegőt elzárni nem lehet. Tisztelje a' 
társaság még a' kötelességéről elfeledkezett polgárban Í3 
az emberiséget. Nem szabad végre az életben maradan-
dó emberiségre nézve a' hálálos büntetéssel olly hossza-
dalmas szertartásokat kötni egybe, melly fásítsa az emberi 
kebelt. Menjen végbe a'kivégzés minél hamarább, minél 
czélszerübben. Igaz, vannak olly bünők, mellyek kínzás-
sal végezik ki az embert , 's igazságos, hogy a' ki kín-
zással ölt, kínzással ölettessék meg. Hanem az emberiség 
a' megmaradtak' tisztelete a1 kínzást eltöröltetni óhajtja, 
mint a' mellynek látása elvadítja a' nézőt letapodja az 
érzéseket, 's több borzalmat szül a' törvénytől, mint tisz-
teletet az iránt. Hát azon hazánkban divatozó szokásról, 
melly szerint a' felfüggesztett gonosztevő több eszten-
dőkön keresztül, mig az idő vas fogai kötelét einem rág-
ják, mint valamelly rém kiin loggani hagyatik, mit szól-
jak ? hallgatok. 

Alig van olly valami intézet az életben, mellyre a' 
philosophiának, az észtannak olly nagy's közvetlen befo-
lyása lett volna, mint a' büntető törvény. Alig van egy 
százada, hogy a' bevádoltatolt egyszerre rablánczokba 
veretett , tömlöczbe hurczoltatott , 's egy fedetlen ve-
remben a' minden nyavalya' fészkében hónapokon ke-
resztül sinlődött, mig meghallgattatott, 's ha talán a' vád-
ló személyénél fogva gyanús volt, a' bevádoltatott ártat-
lan , kifeszítetett ez a' kínpadra, 's vallotta rakásra azon 
bűnöket, mellyek talán soha gondolatjában sem voltak. 
Ekkor kimondatván a' halálos ítélet, a' baromi durva-



226: Elmélkedés a' polgári büntetésről. 

sdg nem elégedett meg a' nyomorult kivégzésével, ha-
nem előhb tagjait elkonczolván, szemeitől órától nyel-
vétől sth. megfosztván sokára taszított szivébe egy gyii-
ko t , melly ezen bárdolatlansághoz képest jótétemény volt. 
Mindezek elmultak, lerontattak a' nyomorultak örökös 
kínzására épült lovagvárak, a' betemetett vermek helyé-
be tömlöczök építettek, némelly bűnök egészen eltűntek 
a' többiek' sorából, az isten vagy Mária' káromlásért 
sujtolt rettentő büntetés (nyelvkihuzás),ha most gyakorol-
tatnék , bakony' legdurvább fiát is borzalommal töltené el; 
hát a' boszorkány az eretnek égetések ? sok büntetés' ne-
mei is egészen elenyésztek mint például a'nyársba húzás, 
kerékbetörés, sok helyeken az akasztás is ; Angolország-
ban nem Ítélik többé a' tolvajokat halálra mint ez előtt 
fél századdal stb. Szóval a' szelídült kor' jótéteit; a* ne-
mesedő emberiség, a' nevekedő philisophiai ismeretek' 
befolyását minden nyomon tapasztalhatni. Mennyire ha-
tottak el hazánkban is ezen boldogító sugárok, láthatja 
mindenki, adjon az ég kegyelmet a' kegyelemhez 

TARCZI LAJOS. 



X. 

JÍ szanszkrit nyelv' ismerete. 

I n d o s t á n , melly hajdan Indiának, lakosi pedig indu-
soknak neveztettek, Ganges melléki és Gangesen tú l 
fekvő részekre vala felosztva ; amabban aspius, assa-
ceti, gurai, gandara, ariaces, lathryces , agriophagi, 
musicani; ebben bissenus, ^e to , gandarida, lesta, 
tacora, indapratlui és lakóba nevű népek laktanak. 
Jelenleg a'felső India maga három részre osztatik, ezek: 
éjszaki Indostán, melly Nerbudda folyóig ter jed , kö-
zép vagy is Dekkán tartomány, melly délre fekszik egész 
a' Krishna folyamig, végre déli Indostán vagy is Kar-
natik, Krishna folyó és tenger között. 2) 

Indostán* lakosi beszélnek arab , persa, és malai 
nyelveken, az isteni tiszteletet arabul ta r t ják , az u d -
varnál pedig persa nyelv divatos ; de meg kell jegyezni, 
hogy Indostán legrégibb nyelve a' devanagaram (Deo-
rum scriptura) máskép szanszkrit s) melly kihalt , és 

1.) Hager, Geographia. Chemnitz, 1751. Tom. III. 
p. 689. 

%) Rask, Zend Sprache. Berlin, 1826. 7. 
3.) Rask, Über das Alter und die Echtheit der Zend 

Sprache. Berlin, 1826. 6. Sanskrit sei eine fremde 
in Indien von Iram eingeführte Sprache, alle 
Mundarten in Hindustan so vohl, als das Guzera-
tische und Mahrattische vornähmlich von dem 
Sanskrit abstammen. 

TODOMÁN YT. V. r. I. K. II. F. 15 
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sem az arab , sem persa nyelvbői nem szárma-
zik , hanem más keleti nyelvektől különböző eredetinek 
tar tátik, ez főtörzsöke a' balabandi, marathi , guzu-
rati, kanariai , telugi, granthämi és tamuli nyel-
veknek. 4) 

A* szanszkrit vagy devanagaram régibb betűk az 
I -ső , a' most divatozó szanszkrit betűk pedig a' II-dik 
táblán adatnak elő. A' tudósok igen sokban különböz-
nek egymástól a' betűk hangjára és kimondására nézve , 
5) általában azt jegyzik meg , hogy e' nyelvben 14 hang-
zó van úgymint: a , á , e , é , i , í , o , ó , u , ú , a i , 
a u , r i , lri. A' mássalhangzó hétféle : torok (gutturales) 
íny (palatinae) , nyelv (lingvales) , fog (dentales) , ajak, 
(labiales) , félhangzó (semivocales) , és sziszegő (sibilan-
tes) hangú ; ezeket a' II. tábla mutatja. Hangzókhoz tar -
tozik még e' két jegy is , úgymint: anusvara az az: 
egy pont (.) vagy ezen jegy o melly a' szó végén álló 
betű fölé iratik, és az olvasásban m betűt jelent; a' 
másik jegy visarga az az: két pont egymás felett (:_) 
a* mi egyedül mássalhangzó* változtatásáért s. r. betűk 
helyett iratik valamelly szó végén, hangzó után. 

Az olvasásban minden szó tag hangzó betűvel vég-
ződik , és ha mássalhangzó volna végül hangzó nélkül , 
akkor az mindig a betűvel végződik 's így hangzik : ba, 
da , ga, la, ka, ma , na. stb. 

4.) Joh. Frid. Fritz , Orientalisch und Occidentalisch 
Sprachmeister. Leipzig, 1748. 123. 

6.) Fr. Bopp , Grammatica critica linqvae Sanscritae. 
Berolini, 1832. 

Ch. Wilkins grammar of the sanskrita linguale. 
Lond. 1808. 4. 

Paullini a S. Bartholomaeo, Yyacarana s. lo-
cupletissima Samscrdamicae linquae institutio. Ro-
mae, 1804. 4. 

Fried. Adelung, Versuch einer Literatur der 
Sanskrit — Sprache. St. Petersburg. 1830. 8. 
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A' szanszkrit irás és olvasás, miként az európai 
nemzeteknél balról jobb kéz felé menvén, különbözik 
az arab, persa, török 's több keleti nyelv irása és ol-
vasása módjától. Olvasás közben figyelmezni kell a' be-
tűk feletti és alatti jegyekre , mellyek közt van ollyan 
is , melly mássalhangzó felett előbbre fekszik, még is 
utána hangzik, nevezetesen melly rövid i. betűt je-
lent. A' mássalhangzó feletti más jegyek utána hangza-
nak így: ka-, ki, ko, kau', de vannak olly jegyek i s , 
mellyek mássalhangzó alatt feküsznek és hangzót jelente-
nek. Vigyázni kell továbbá ezen két jegyre is , c / \ , 
mellyek r helyett állanak , az első c mássalhangzó fölött 
elébb hangzik, mint az alatta lévő; a' másik jegy pe-
dig mássalhangzó' lábához van kötve és mindenik r be-
tűt jelent, mint : karmán, kat r i , stb. mindezeket a* 
II. tábla mutatja. 

A' szanszkrit Írásban vannak olly jegyek is, mellyek 
a' szótagok és mondások közé tétetnek, nevezetesen ezen 
jegy s hiányjel helyett szolgál a' betűk között, midőn 
elif (a) hangzó nyugszik; a' másik jegy nyugvójel vi-
rama ( ^ ) mindig mássalhangzó lábánál van , és azt je-
lenti, hogy azután nem kell elif (a) hangzót mondani, 
holott különben minden mássalhangzó után a hangzik , 
így mahat, melly különben mahata hangon ejtetik ki. 
A' sorok végén pedig nyugvást jelentő iine vonások van-
nak t t f Egyébiránt szükség tudni, hogy a' mássalhang-
zók is összeköttetnek olly formán, hogy azok vagy egy-
más mellett állanak, és ekkor egyedül az utolsó iratik 
k i , és így az előtte levőnek nincsen ablakos vonala, 
vagy egymás felett iratnak , mint, kta , ktya , kma , kna, 
stb. ezeket a' III. és IV. tábla mutatja. 

Gyökszókat a' származottakból ismerhetni meg, 
vannak magán érthető főnevek, mellyek magok teszik a* 
gyököt, de a' gyök csupán egy tagu szóból állhat. 

A' szanszkrit nyelvben három nem van úgymint: 
férfi , nő, 's közép. Szám is három: egyes, kettős, és 
többes, a' név' ejtések szerinti hajtogatására nyolcz esel 

1 5* 
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van, úgymint : nevező (nominativus), nemző (geniti-
YUS), tulajdonító (dativus) , szenvedő (accusativus), hivó 
(voeativus), távolító (ablativus), marasztaló (locativus), 
és segítő (instrumentális). Az egyes számú nemző és tá-
volító , úgy szinte a' kettős számú nemző é3 marasztaló, 
valamint a' többes számú tulajdonító és távolító meg-
egyeznek. A* segítő eset végzete a. tulajdoni tóé e. vagy 
aj. marasztalóé i. A' hivó eset egyenlő a' nevezővel. A' 
kettős számú nevező, szenvedő és hivó esetek , nem kü-
lönben a' segítő , tulajdonító 's távolító hasonlólag vég-
ződnek; megegyeznek a' nemző 's marasztaló esetek is 
egymással. Az ejtegetés (declinatio) VI. Négy elsőre tar -
toznak az a, i , ó , ú végzetü nevek; az ötödikre min-
den ai, oy au i a' hatodikra pedig valamelly mással-
hangzóval végzetüek. 

Névmásai az első 's második személyben egy ne -
műek ; de a' harmadik személv közép nemű. 

A® számnevek így mondatnak ki : ekh , egy, csu-
tür, négy , szapatcin , hét , dizen , tiz , sisu , hatvan, 
ekh tisu, hatvan egy , szahiz , száz , prim , első, szép-
iám , hetedik, dezim, tizedik. ekh diz, tizenegye-
dik. stb. 

Az igék gyökszókból származnak és kétfélék , cse-
lekvők és szenvedők. A' szám ezekben is három: egyes , 
kettős , és többes. A' személy szinte három , de a' mód 
ö t : jelentő, tehető, parancsoló, óhajtó és feltételes. 
A" határtalan mód és részesülő a' főnevekhez tartoznak. 
A' jelentő módban hat idő van: jelen, három múl t , és 
két jövenJő. Az ige második személye sz. vagy s. be-
tűt , a' harmadik személy pedig t. betűt vesz íel. A' 
hajtogatás formája négy, mellyek közül mindegyik több 
osztályból áll. 

A' szanszkrit nyelvnek hajdan három dialectusa volt6) 

6.) Colebrooke 10 féle szó járásbeli különözéseiről em-
lékezik. Mióta e' nyelvnek 1808-dikban nyomtató 
intézet állítatott Calcuttában, és ez által Europa-
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úgymint: prakrita , pálika , és zend 7) , mellyekrc 
nézve nem 'szükség messze fáradnunk , mert Magyaror-
szágban a' régóta sátorozó ezigányok, kik zingari , 
zingani , zingiberi, gittanos, dzidanuS, bohemius . 
giptses , hajden, tatár , romé , more , Farao népe, 
raherni , és dzindár vagy czinezár nevek alatt Euró-
pában elég ismeretesek, mai napig is szanszkrit indostán 
és zend dialectus szerint beszélnek, és nyomosán mutat-
hatni meg, hogy a' ezigány nyelv mind eddig fenntar-
totta a' szanszkrit nyelvet 8) mint azt a' következő ezigány 
szavak is bizonyítják: 

ban is kezdett terjedni: azóta a' ezigány, zend, 
persa , arab , görög, latin, kelta , irland , régi go-
thus , német, skandináviai, szláv, és több más 
nyeltet, mind ebből származtatják, mint már (Köz-
hasznú esineretek tára. Pesten, 1833. 8. VII. K. 
138.) megjegyeztem. Jü szerkesztő. 

7.) Leydenii, Asiat, res. X. pag. 802. These three dia-
lects,the Prakrit,thePáli,and the Zend, are probably 
the most ancient derivalions from the Sanskrit. 

8.) Bohlen Petr. Commentatio de origine linguae Zen-
dicae e Sanscrita repetenda. pag. 15. „Hodiernis 
adhuc temporibus vigere scimus dialectumZendi-
cae persimilem in Regionibus Bactrianis et Indo 
flumini vicinis montium tractibus, quem rudiorem 
illorum populorum sermonem jam Abulfadhl de-
scripsit tanquam ab Indico, Tartarico, Mongholico 
et Persieo diversum, hinc intelligimu3 quomodo 
factum sit, ut Pariarica illa Indorum colluvies, 
quae Ferdusii aliorumque scriptorum orienlalium 
testimoniis in illis regionibus vitám al/quamdiu 
peregerat praedatoriam antequam sub nomine Zi/i-
giberorum in Európám se se conjiceret, ut illi in-
quam homines linguam non modo Sanscritam et 
hodiernam Hindostanam prodant, sed etiam Zen-
dicae dialecti vestigia conservent, ut ipse Elphin-
stonius bene vidit, et in epistola ad Harriotum 
dala declaravit." 
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szanszkrit, czigdny, magyar, /afo/z. 

matsya , matsha, h a l , piscis. 
angusta , angusti, hüvelyk, ú j , pollex. 
kasta , kasst , f a , lignuui. 
danta , daut , dens. 
déva , dévla , isten , deus. 
dsiva , dsip , nyelv, lingva. 
man 37. r masz , hús , caro. 
nakha r na ja , köröm, ungvis. 
n u a , naje , 

jág, 
ú j , novus. 

najana , 
naje , 
jág, szem , oculus. 

t r i , trin , három , tres. 
kara , karon , szamár , asinus. 
karna , kán , fül , auris. 
ekh , jek , egy , unus. 
tsatur , star, négy, quatuor. 
pájasz , paji, v i z , aqua. 
preva-vris , brisind , esö esik , pluit. 
pantsán, pánts , ö t , quinque. 
manussa , manus , ember , homo. 
mukha : muj , száj , os , oris. 
mám , mán, engem , me. 
mutra , mutren, húgy , v izelet , urina. 
mutráhi , muterváva , vizeleni , mingere. 
szasza, sosoly , nyúl , lepus. 
tsuru , tsorgyom, lopni , furari. 
ratri, ratyi , este, éjszaka, nox. 
sas, só , ha t : sex. 
szaja T szóvá , aludni , somniare. 
szita , silhi , hideg , 

álom , 
frigus. 

szvapna , sovava , 
hideg , 
álom , somnus. 

szvan , zoninen , harangozni, sonare. 
szjam , szjam , legyek , vagyok, , sum. 
do i , du j , kettő , duo. 
diván , d ive , nap , dies. 
adász, ada, ez , amaz , is , i l l e . 
lavana, l óna , " só , sal. 

pi , i n n i , bibere. 
l a d s a , radsaj , pap, vagy király 

sirás, 
, rex. 

rov , rov , 
pap, vagy király 
sirás, luctus. 

hász, ásza , nevetés. risus. 
kam , kama, szeretem , amo. 
vaktri , vaker , kiáltani, clamare. 
haszta, vaszt , kéz , manus. 
anada , antru , tojás , ovum. 
csókra , cserhaja , csillag , stella. 
aksa, jaka, szem , oculus. 
lohina , lo lohi , veres, ruber. 
bhú , phú , f ö l d , terra. 
dukhám , duk , fájdalom , dolor. 
siráz , seró, f ö , caput. 
kurma ; kirmo , féreg, tekonöa béka, , vermi s. 
Gondra , tsón , hold , luna. 
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szanszkrit, 

tainaz , 
paksa , 
ahava, 
sasta , 
pariit , 
marna, 
rus , 
tatvatáz , 
zűr , 
szapa, 
asru, 
d i v , diván , 
dvizel , 
naza, 
nabasz , 
nava , 
nidra, 
para , 
banda, 
manussya , 
maze, 
theruno , 
dhú , 
bhiket , 
ladzsa, 
tapta , tapa, 
dana, 
tara, 
vakiá, 
tsanu , 

czigdny, 

tamló, 
pala , 
hav, 
sóto, 
barútsi , 
meribe , 
rus, 
tsatsohi, 
zór, 
szap , 
aszva, 
dive , 
dvisel , 
nak, 
nebo, 
nevo , 
lindra , 
pral , 
pandav , 
manusnya , 
mazek , 
tlierno , 
thú , 
bhike , 
ladzsavo , 
talip-tatto , 
dinyemán, 
tárgyom , 
vakeró , 
tsanga, 

magyar, 

setét , 
szárny 4 
eledel , 
hatodik , 
hegy , 
halál , 
harag, 
igazság, 
erős, vitéz, 
kigyó , 
köny , 
nap, 
kétszáz , 
orr , 
ég , menny, 
újság, 
álom , 
magas , 
kötni, 
asszony, 
hónap , 
i f jú , 
füst, 
félénk, 
gyalázat, 
meleg , 
ajándék , 
gyújtani, 
beszéd, 
térd. 

latin* 

tenebrae. 
a la , latus. 
habitus, cibus. 
sextus. 
mons. 
mors. 
ira. 
veritas. 
heros. 
serpens. 
lachrymae. 
dies , eol. 
ducenti. 
nasus. 
nubes , coelum. 
nóvum. 
somnium. 
altus. 
ligare. 
mulier. 
mensis. 
iuvenis. 
fumus. 
timidus. 
ludibrium. 
tepidus. 
donum. 
inflammave. 
v o x , serrao. 
genu. 

Szanszkrit névmásának ejtegetése. 

nevező , 
nemző, 
tulajdonító^ 
szenvedő , 
távolító , 
marasztaló, 
segítő , 

kasz , 
kaszja , 
kaszmai, 
kam , 
kaszmat, 
kaszmin, 
kena, 

ka , 
kaszjász, 
kaszjai, 
kam , 
kaszjasz , 
kaszjam , 
kaja, 

kim , 
kaszna, 
kaszmai , 
kim , 
kaszmat, 
kaszmin, 
kena, 

k i , c s o d a , 
kié , 
kinek, 
k i t , 
kitől , 
kiben , 
kivel. 

Név ejtegetés. 

I. 
nevező, p i ta , atya, 
nemző, pitusz , atyáé , 
tulajdonito , pitre , atyának , 
szenvedő, pitaram , atyát , 
hivő, pitar , atya, 
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távoli tó, 
marasztaló, 
segítő , 

ntvezo , 
nemző , 
tulajdonító , 
szenvedő, 
távolíto , 
marasztaló , 
segítő , 

A' szanszkrit nyelv ismerete. 
pitusz , 
pitari , 
pitra , 

többes szám. 
pitarasz , 
pitrinam , 
pitribjász , 
pitrin , 
pitribjász , 
pitrisu y 
pitribisz , 

atyától , 
atyában , 
atyával , 

atyák, 
atyáké , 
atyáknak , 
atyákat , 
atyáktól , 
atyákban , 
atyákkal , 

II. 

nevező , 
nemző , 
tulajdonító, 
szenvedő, 
hivó , 
távolító, 
marasztaló , 
segítő , 

mata , 
matusz, 
matre , 
mataram , 
matar, 
matusz , 
matai'i, 
matra , 

anya , 
anyáé, 
anyának , 
anyát , 
ó anya ; 
anyától , 
anyában, 
anyával , 

többes szám. 

nevezS , 
nemző, 
tulaj doni tó , 
szenvedő, 
távolító , 
marasztaló , 
segítő 

ma tarasz , 
matrinam , 
matribjász, 
matrÍ9z, 
matribjász, 
matrisu , 
matribis , 

anyák , 
anyáké, 
anyáknak , 
anyákat, 
anyáktól , 
anyákban , 
anyákkal, to , matribis, anyakkal , 

kettős számú hivó pitarán, két atya, matarán, két anya 

I g é k ' h a j t o g a t á s a . 

Jelen idő. 

egyes szám : ksipámi , ksipász , ksipat, hajigálok , stb. 
többes — ksipavasz, ksipathasz, ksipatasz, hajigálunk, 
kettős ksipamasz, ksipatha, ksipanti ; ket ten ha j i gá lunk . 

Tehető. 

e. sz. ksipejam, ksipesz, ksipet, hajigálnék.stb. 
t. — ksipeva , ksipetam, ksipetám, hajigálnánk, 
k. — ksiperaa, ksipeta, ksipeju, ketten hajigálná«k. 
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Parancsoló, 

sz. ksipani, ksipa, ksipatu, hajigáljak, stb. 
— ksipáva, ksipatam, ksipetam, hajigáljunk. 
— ksipama, ksipata , ksipantu, kette» hajigáljunk. 

Első múlt idő. 

j>am, 
aksipava , 
aksipama , 

aksipasz, aksipat , hajigáltam.stb. 
aksipatam , aksipetam , hajigáltunk, 
aksipata , aksipan , ketten hajigáltunk. 

Második múlt idő. 

sz. akseipszam , akseipszisz, akseipszit, hajigáltam vala, stb. 
— akseipszva, akseiptam , akseptam , hajigáltunk vala. 

— akseipszma , akseipta , akseipszusz, ketten hajigáltunk vala 

Harmadik múlt idő, 

sz. tsiksepa , tsiksepitha , tsiksepa , régen hajigáltam volna 
— tsiksipiva , tsiksipathusz , tsiksipatusz, régen hajigáltunk volna 
— tsjksipima , tsiksipa , tsiksipasz , ketten régen stb. 

S e g i t o i g e h a j t o g a t á s a . 

Jelen idő. 

sz. aszmi, 
—- svasz, 
— smasz, 

asz , 
szthasz , 
szta, 

aszt , 
szász , 
szanti, 

vagyok, stb. 
vagyunk, 
ketten vagyunk. 

sz. szjam, 
— szjava, 
— szjama, 

Tehető. 

szjasz , szjat , 
szjatam ; szjetam , 
szjata , szjuszti, 

legyek stb. 
legyünk, 
ketten legyünk. 

Parancsoló. 

sz. aszami, 
— aszáva, 
— aszama, 

edhi , 
sztam, 
szta , 

asztu , 
sztám , 
szantu , 

legyek. 
Iegyüuk. 
ketten legyünk. 
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Mult idő. 

e. sz. aszám , aszisz, aszit , voltam stb. 
t . — aszva , asztam , asztam , voltunk, 
k. — ászma; aszta, ászán, ketten voltunk. 

Személye a. névmásának ejtegetése. 

nevező , aham , én , 
nemző , mama, enyim , 
tulajdonító , me , mahjam, nekem , 
szenvedő , mám , engem , 
távolító y m a t , mattasz , tő lem, 
marasztaló , maji , bennem 
segítő, maja, ve lem, 

nevező , twam , t e , 
nemző , t e , tava, tied , 
tulajdonító , t e , tubjam, neked , 
szenvedő , tvam , tégedet 
távolító , t v a t , tvattasz, tőled , 
marasztaló , tvaj i , benned 
segítő, tvaja , veled , 

Rövid szanszrit szútár. **) 

Abidsána; nemzetség , família , család. 
Abida ; tenger , mare. 
Abyargána; tisztelet, cultus, veneratio. 
Abimána ; kevélység, superbia. 
Abikáma; szeretet, amor. 
Abijásza , szomszédság, szokás, vicinitas, consvetudo. 
Abriprája ; tanács , czél, con&ilium , propositum. 

*) A' szanszkrit betűk' kimondása és leghelyesebb ol-
vasása modjál , minden európai nemzetek között 
legtökéletesebben kifejthetné, a' magyar, ha jó 
segéd könyvek mellett a' czigány nyelvet vizsgál-
ná , szótárát elkészítené és gyökszavait fejtegetné. 

**) Bopp, Glossarium Sanscritum. Berolini, 1830. 
Szanszkrit betűkkel van ki adva, többnyire abból 
készült ezen rövid szótár. 
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Abjartána; kérés , könyörgés, precatio , rogatio , pe-
titio. 

Abra ; felhő , nubes. 
Adipa; vir , parancsnok, igazgató , dominus , moderátor. 
Aduna ; most, nunc. 
Adván; ú t , via. 
Advár ; áldozat, sacrificium. 
Adsya ; irósvaj, butyrum. 
Adarsza ; tükör , speculum. 
Adi; első, kezdet, primns, initium. 
Aditja , bhanu; nap, sol. 
Adja ; ma , hodie. 
Ágh 5 «g > fa , hegyág , arbor , mons. 
Aga ; vétek, izgága , peccatum. 
Ágina ; tüz, ignis. 
Agra; hegytető, hegye, teteje valaminek, kitetsző, 

cuspis , cacumen , V e r t e x , eximius. 
Ahara; eledel élelem, cibus , victus. 
Ahár; nap , dies. 
Ahi; csúszó mászó, kigyó , serpens. 
Akara hang , sonus. 
Aksa , aksi; szem , oculus. 
Akila ; mindnyája , egész. 
Aksája ; szabad minden veszedelemtől, örökkévaló. 
Akságga; aggodt, aggság, töredékeny , fragilis. 
Aksaváty ; boka , talus. 
Akól, akol ; mind , mindnyája , egész. 
Akara 5 arcz, ábrázat, faeies, forma, species. 
Alaza; rest, tunya, (alázni). 
Alpáhrya , alpári; nem sokat érö , parvi momenti. 
Alaya • ház , lakhely, domicilium , domus. 
Alaszya ; restség , tunyaság , pigritia. 
Amra ; halhatatlan , immortalis. 
Amitra ; ellenség, inimicus , hostis. 
Amédija : piszkos, tisztátalan, impurus, sordidus. 
Ambaka; szem, ég, oculus coelum. 
Ambára; r uha , vestis. 
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Ambú ; viz , aqua. 
Ambúda; felhő, nubes. 
Ambáz; viz , aqua. 
Amla ; savanyu, acidus. 
Ámaya; betegség, morbus. 
Amatya; tanácsnok, qui est a consiliis. 
Amanuszasz; embertelen. 
Anga; tag. 
Angána; asszony, ángy, femina, glos. 
Anguli ; ú j , digitus. 
Ants ; tisztelni, imádni, colere , yenerari. 
Angusta ; hüvelyk , pollex. 
Andsász ; gyorsaság, celeritas. 
Anada ; tojás , ovum. 
Anala ; tűz , ignis. 
Anila; szél, ventus. ,, 
Anta ; vég, halál , finis, mors. 
Anda; vak , coecus. 
Antaratmán; lélek , anima. 
Antariksam ; levegő , lég , aer. 
Antapuram j hátulsó épület , asszonyok' osztálya. 
Apatya 5 gyermek, fattyú. 
Apata 5 csitipati, impetuä. 
Arnya; erdő, árnyék, silva , umbra. 
Ari; ellenség, hostis. 
Arka ; nap, sol. 
Arda; fele valaminek, dimidium. 
Árama 5 öröm, gaudium. 
Arava ; zenebona, tumultus. 
Artana; ártani, háborgató , vexator. 
Artsiz; láng, flamma. 
Aszáni; menykő, fűimen. 
Asmán; ásvány , kö , lapis. 
Asru ; köny, lacrymae. 
Ásva; ló . equus. 
Astán j nyólcz, octo. 
Aszi: fegyver, ka rd , ensis. 
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Astama; nyolczadik. 
Astadazan; tizennyolcz. 
Aszita ; barna , fekete , niger. 
Aszúr; ördög neve. 
Asztra: nyil, telum. 
Aszvaszta; beteg, gyenge, infirmus, aegrotus. 
Ásza; ív , areus. 
Aszana; szék , sedes. 
Aszia ; ábrázat, vultus. 
Asza, é tel , eibus. 
Atzuga; szél, ventus. 
Atr i ; ellenség, hostis. 
Atya; gazdag, tehetős, dives. opulentus. 
Á'tura; beteg, tehetetlen, aegrotus impotens. 
Átmán ; elme, ész , anima, mens. 
Ajász; vas, ferrum. 
Ajasza; vasból való , ferreus. 
Ájusz; év , kor , élet idő. 
Aziti 5 nyólczvan. 
Ansáda; orvosság, 
Avara5 alsóbb, utóbbi, hátulsó, inferior postremus. 
Avani • föld, terra. 
Avi; j uh , ovis. 
Aursza; országló, tulajdonos. 
Band ; kötő, kötni, ligare , ligatus. 
Bandú; atyafi , rokon, cognatus propinquus amicus. 
Balla ; erő , hadisereg, vis , robur , exercitus. 
Bálá ; leány, puella. 
Bálisza; ostoba , balfasz, hebes, ineptus. 
Bázman , pázmán ; hamu . cinis. 
Bász; fényleni, világitni, lucere, splendere. 
Baya; félelem , b a j , timor. 
Báratri; f é r j , maritus. 
Bágaj rész , pars , portio. 
Bagadija ; sors, szerencse, fátum. 
Bagja ; jó szerencse, fortuna secunda. 
Bánu; világosság , lumen. 
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Banuman; fénylő, világító. 
Bára ; terh , onus. 
Barta; gyermek, proles. 
Barati ; szólás istenné, dea sermonis. 
Barya; feleség , pár , uxor. 
Báván; teremtő, megtartó, creator, servator , 
Bas ; beszélni , loqui. 
Basin ; beszélő, loquens. 
Bászvár; fénylő, splendens. 
Bálita; ostoba, bolond, stultus, rudis. i 
Bálya; gyermekség, infantia, pueritia. 
Báhu ; kar , brachium. 
Baksija; étel, cibus. 
Bagini, húg , néne , soror. 
Besátsa; orvosság, medicamenlum. 
Birú ; félénk, p i ru ln i , félni, timidus. 
Bisáts; orvos , medieus. 
Bra i r i ; bátya , fráter. 
Brahman; főember, lelki pásztor , sacerdos. 
Budha; okos, bölcs, tudós, doctus, sapiens. . 
Bhu , mahi , stativi, ksiti; föld. 
Budhi; szándék. 
Csókra; venus csillag, venus , nomen mensis április. 
Csukla; hold tölte , mensis dimidium quo luna ereseit. 
Csúnya; üres , haszontalan , inanis vacuus. 
Czaga; kecske. 
Csura ; erős férfiú , heros. 
Csula; Ián, láncsa, hasta. 
Danta ; fog , dens. 
Dardura ; béka, rana. 
Darpa ; kevélység , superbia. 
Dána; ajándék , donum. 
Daus t r i ; vadkan, aper. 
Dar; feleség, uxor. 
Darka; gyermek, puer. 
Dasza ; szolga , inas , famulus , servus. 
Dazan; tiz , decem. 
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Dazama ; tizedik, decimus. 
Danusz; ij , areus. 
Dánia ; boldog, szerencsés, gazdag. 
Dara ; föld , terra. 
Darabut} hegy, mons. 
Darma; igazság , justitia. 
Daráni; hordozó , vivő, ferens , gerens, 
Datu; érez, metallum. 
Datri; otalmazó , megtartó , servator. 
Déva, devata ; isten , deus. 
Dévai; istenné , királyné. 
Dévi; istenné, királyné. 
Devani; játszani, dévajkodni, petulcire. 
Devri; sógor , afíinis. 
Deham ; test , corpus. 
Dina, diván; nap , dies. A' dívánkozó napot heverve 

tölteni. 
Divanisza; éj éjszaka , nox. 
Divor; nap, sol divornyázni, napot vesztegetve tölteni. 
Dipa ; gyep , lóhere , lucerna. 
Domon; ház, lak. Domon, Domonya (felső 's alsó) Pest 

és Unghvármegyében. 
Dora; csepp, gut ta , stilla. 
Dukhara ; fájdalom , dolor. 
Duzsa; zászló , vexillum. 
Duzsani j zászlótartó. 
Duhitri; leány. 
Dvar ; a j tó , kapu, janua, por ta , (u-dvar). 
Dvi; kettő, duo, 
Dviz ; kétszer , bÍ3. 
Dviti ja, második. 
Dvadazan; tizenkettő, duodecim. 
Duta ; követ, hírnök, nnutius , (tudakozni.) 
Djonna; gyónás, meditatio. 
Druma , vriksa; élőfa. 
Dvipa; párducz. 
Dantisz, gagya , hasztisz , kungyara maga; elefánt. 
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Dhanin ; gazdag, dives. 
Dhanu; ív , arcus. 
Edász; f a , lingnum. 
E k h ; egy, unus. 
Ekhlár ; másik , alter. 
Ekadazan ; tizenegy, undecim. 
Ekkalisz matsar; azonas élet nemű v. hajlamú. 
E v a ; bizony, certe. 
Esa; ez. 
Ganga ; Ganges. 
Garva; kevélység , superbia. 
Gatr i ; test , corpus. 
Gaur 5 fehérsárga , albo flavus. 
Gaztha; gazda, paterfamilias. 
Gir i ; hegy , bérez , mons. 
Go; marha. 
Gópa; u r , fejdelem, dominus, rex princeps. 
Grantha, graduva ; könyv, liber , codex. 
Graha; planéta. 
Gyala; viz. 
Gyanapad ; paraszt , rusticus. 
Gyár ; parázna. 
Gyalla; sereg , sokaság, túrba, multitudo. 
Gyihva; nyelv. 
Gyimót; felhő. 
G y ú t ; gyújtani, világitni, lucere. 
G y ú l ; lángolni, gyúlni, flagrare. 
Gyutám • játék. 
Gyutisz; játék. 
llamza ; lud , au ser. 
Har ; ragadozó , rapiens. 
Harsa; öröm, harsány, gaudium. 
Haviz; irósvaj, butyrum. 
Haszta; kéz, manus. 
Hazitan ; elefánt. 
Hariny; ragadozó, 
Hava; helytelenség , tréfa, nugac , ineptiae. 
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Hima ; hó , nix. 
Himalaya, Himava ; hegy , bérez neve. 
Homa, hiranya; arany , aurum. 
Hutasza; t ű z , tüzek istene. 
Huma; aranyból való, aureus. 
Hiasz ; tegnap, heri. 
Hridajam j sziv , cor. 
I ba ; elefánt. 
Idma 5 f a , lignum. 
I tóhaz; történetírás, história. 
íjász- nap dies. 
Jaksi, jácz; divitiarum custodes. 
Jaksi; gazdagság istenné szolgái. 
Jaszász ; dicsőség, glória. 
J a t ú ; utazó , viator. 
Javat ; hányadik , quotua, quantus. 
Jugia; szekér , currus. 
Juga; világ kora , mundi aetas. 
Júd ; harcz, pugna. 
Juvén ; i f j ú , juvenis. 
I t i ; igy , ita. 
Kaksa ; sövény, kerítés , kertelet. 
Kanyuka; gém, ardea. 
Katzpa ; tekenős béka , testudo. 
Kat i ; oldalcsont. 
Kánya , kanyaka; leány , í l l ia, puclla. 
K a p i ; majom , simia. 
Kapi ta ; galamb , columba. 
Kamló ; komló. 
Kambu ; csiga, concha. 
Karbála ; ka rd , fegyver , ensis. 
Karna ; f ü l , auris. 
Karmán; cselekedet, dolog, munka. 
Kalusa; zavaros , turbidus. 
Kana ; kevés. 
Kalivara; test, corpus. 
Kalmasz; vétek, bűn , peccatum. 

TUDOMÁNYT. V. F. I. K. U . F. 
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Kák; va r jú , cornix. 
Káki la ; holló, corvus. 
K a c z a j ü v e g , v i t rum, (koczczant, kottyant.) 
Kanczán; arany, auruni. 
Kána; vak , caecus. 
Kanána; erdő, silva. 
K a m ; szeretni. 
Kanaka , kanysanam , dzsatam , szuvarnam , hiranyam • 

arany , aurum. 
K a m y a j óhajtás, kívánság, desiderium, Votum. 
Karponya; szegény , szegénység, miser, raiseria. 
Ka rya ; munka , kötelesség, negotium, officium. 
Kala ; idő , tempus , (kalandozni). 
Kasta ; száraz-fa , lingnum. 
Kara ; szamár, asinus. 
Kern ász; f ü l , auris. 
Keza ; h a j , capillus. 
Ke v i ; vers szerző, vates. 
Kitava- koczkás, játékos, lusor , aleator. 
Kira ta , kiratus; v a d , erdei ember. 
Kilivasa ; vétek, bűn , peccatum. 
Kiza; fejecske. 
Kintsana ; akarmi. 
Khadgam; kard. 
Kopa; harag , ira. 
Koza 5 kincs, hüvely , thesaurus , vagina. 
Kravaka ; kácsa, récze. 
Krauntsa; kakuk. 
Krasa; sovány. 
Ksepra 5 gyors. 
Kuksi ; has, venter. 
Kumár ; gyerek, puer. 
Ku la ; gula, nyá j , csorda, família, genus, 
Kuliny ; nemes, nemzetes. 
Kurma j tekenős béka. 
Kuszuma ; virág , flos. 
Kutya ; dühös; ellenséges. 
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Kusin; szántó , arator. 
K u r ; beretva, borotva, novacula. 
Kövér ; test gazdagság, istenné neve. 
Kravya; hus , caro. 
Ksapa ; é j , éjszaka, nox. 
Kuzalasz ; szép, szerencsés. 
Ladzsa; szégyen , pudor. 
Lap ; beszélni, szólni, loqui, dicere. 
Laláta; homlok, frons. 
Lalana; hajadon leány. 
Lavana; só, sal. 
Lavanambász; sós tenger, mare salsum. 
Lalasz ; óhajtó , kívánó , desiderans. 
Lékha; vessző, virga, linea. 
Lamba; bő, t á g , hosszú, amplus, magnus, longus. 
Lip; bekenni, mocskolni, oblínire. 
Lihu; lihegni, nyalni, gustare , lambere. 
Lóba; kíváncsiság, aviditas , cupiditas. 
Lotsana; szem, oculus. 
Lub ; kívánni, szeretni, óhajtani, cupere, desiderare. 
Lup; lopó, ron tó , háborító, sértő , laedere , destruere, 

rumpere. 
Lusdák; vadász , venator. 
Mádi; részeg, ebrius, demens. 
Máda; részegség , ebrietas. 
Madhu; méz, mel. 
Madhur; édes, dulcis , svavis. 
Madia; közepe, medium corpus. 
Madiatász; közepe, medietas. 
Manehra ; szép, kellemes. 
Mantra; tanács, ének, vers , hymnus carmen. 
Mantráni; tanácsnok , consiliarius. 
Majar ; páva , pavo. 
Marna; halál , mors. 
Maritsi; világosság, sugár, radius, lumen. 
Marüth ; szél, ventus. 
Martya ; halandó , mortalis. 

16 * 
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Mahipati; fejdelem. 
Mahanasz; konyha , eulina. 
Mahisa ; ÖkÖr, b iva l , bos. 
Matula; anyám bátya, avunculus. 
Matri; anya, mater. 
Matrisvasza; néne. 
Matsya; h a l , piscis. 
Matsyaka; halas. 
Manaza; elme, ész, anirmis, mens. 
Manussya 5 emberi, humánus. 
Manussa ; ember , monyas, homo, mensch. 
Maya ; varázsolás, magia. 
Maja ; tőlem. 
Maza • hónap, mensís. 
Metra , matraka ; mérték, mensura. 
Makar ; nagy h a l , piscis immani magnitudine. 
Makha j áldozat , sacriíicium. 
Matanga; elefánt. 
Mats; e lmerül t , submersus. 
Matimat5 bölcs , okos , sapiens. 
Macsara; irigység, invidia. 
Mad; részeg, ebrius. 
Maiam ; veríték , sudor.' 
Mitra ; jó ba rá t , amicus. 
Mitrata; barátság, amicitia. 
Medini ; föld , terra. 
Miny ; ha l , menyhal; piscis. 
Mégha; felhő , nubes. 
Mohi; főid, terra. 
Mordan j zúzó , tőrö , mord ember. 
Mur t i ; test , corpus. 
Mukha j száj , os. 
Mutra , hugy , urina. 
Musti ; ököl , pugnus. 
Munmya, földből, agyagból való , terreus luteus, ar-

gillatíeus, 
Mudgára; buzogány. 
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IVfürkha; bolond , stultus. 
Mudha; bolond. 
Mriga; szarvas. 
Nagara, nagari; város, városi, urbánus. 
Nád , nádi; folyóvíz , ílumcn. 
N a t t r i ; onoka, nepos. 
Nár ; férfiú , ember , vir , homo. 
Nála ; nád , arundo. 
Nata; ú r , gyám, t u to r , dominus. 
Navan ; kilencz , novem. 
Navama; kilenezedik , nonus. 
Navadazan ; tizenkilencz. 
Navati; kilenczven. 
Nabasz ; ég, levegő ég, aer , coelum, nubcs, 
Nayana ; szem , oculus. 
Nakha; ég, menny , aér coelum. 
Nagha; kigyó, serpens. 
Nárad , nyárádi; isten, bölcs. 
Nárazs; vasij. 
Nári ; asszony , femina. 
Naláki, naláczi; kézi nyil. 
Nau; hajó , navis. 
Náza; orr , nasus. 
Násza ; enyészet, napenyészet, exitium , occasus , i 

teritus. 
Naksatra ; csillag, stella. 
Nakha; köröm , ungvis. 
Nagha; nagyfa , hegy, arbor , mons. 
Neda; közel va ló , propincjuus. 
Netra; szem , oculus. 
Nicz, nisza; é j , nox. 
Nid; fészek, nidus. 
Nimesa; ok , jegy, causa, signum. 
Niszapati; hold , luna. 
Nidra ; álom , somnus. 
Nua ; u j , novus, recens. 
Nfípatja; ú r , király. 
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Ny árad; isteni , bölcs, divinus, sapiens. 
Nyarátsa; yasnyil , sagitta ferrea. 
Nyári'; férfiú, vir. 
Nyir ; viz , aqua. 
Oga ; folyóvíz , sokaság, sereg , flumen túrba. 
Okasz; haj lék, ház, domus, domicilium. 
Oka; világ. 
Paksa; oldal , szárny, latus, ala. 
Paksin ; madár, avis. 
Panka ; sár , lutum (topánka.) 
Pantsán ; ö t , quinque. 
Pantsama; ötödik. 
Pantsaszat; ötven, quinquaginta. 
Pantsadazan; tizenöt. 
Pantsakritvász; ötször. 
Pata ; ruha , vestis. 
Pangi; jobb, dexter, habilis. 
Pa ta t ; madár , avis. 
Pata t ra ; szárny, ala. 
P a t r i ; gyalog , pedes. 
Pataka ; zászló , vexillum. 
Pati; u r , dominus, con jux , maritus. 
Patni ; feleség , uxor. 
Patha ; ú t , vidék , via, regio. 
Pathika , útas, viator. 
Pathya; illő összeegyező, conveniens. 
Padam; láb, pedes. 
Pad; pad, grádics, lépcső, gradus, passus, regio. 
Pára ; más , magas , távolabbi, ellenség, alius, altus 

remotior , hostis. 
Pa jász; viz, t é j , aqua, lac„ 
Pajedar; csecs, mamma. 
Parítsárka ; inas , szolga , servus , famulus. 
Pariczarika; szolgáló , szoba leány , famula ancilla. 
Paricsáda; vármegye felvigyázó , comitatus cognitor. 
Parihász; tréfa , jocus. 
Párna ; levél, folium. 
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Pataka; vétek , bűn , peccatum , crimen. 
Pana; i t a l , potus. 
Padya ; lábviz , pediluviam. 
Pap ; istentelen , kegyetlen , vétek , improbus , scele-

stus, crimen. 
Patmán; biin, hiba, peccatum. 
Para ; pa r t , ripa. 
Parama; különös. 
Paragh ; partra menő, ad ripam iens. 
Pála ; ú r , vigyázó , dominus , rex. 
Palam; gyümölcs. 
Pavaka; tűz , ignis. 
Pasza; kötél, funis.^ 
Parút j hegy, mons. 
Pata; olvasás, lectio. 
Pana ; játék, ludus. 
Páni ; kéz , manus. 
Parazsia; szakadás , veszedelem , separatio , clades. 
Patala ; pokol, tartarus. 
Parusia ; becstelen beszéd. 
Panya 5 viz , aqua. 
Paszava; barom, állatt, pecus, animal. 
Pautamah; bátyám, avus paternus. 
Paulri • onoka , nepos. 
Paura ; városi, oppidanus. 
Pui , p i ; inni, bibere. 
Piszita ; hus, caro. 
Pina ; vastag , crassus. 
Pinatsali; k u r v a , szajha, meretrix. 
Perusa, persa; durva , kegyetlen, rudis, crudelis. 
Piplusz j folt. 
P i t r i ; atya, páter. 
Pumász , pimasz; férfi, mas, vir. 
Purodász ; pap , sacerdos. 
Putraka , putri j fiu , filius. 
Pura , puri ; ház , város, domus , urbs. 
Puskár; halastó, piscina. 
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Puspa j virág, flos , (puszpán.) 
Pr i th iv i ; föld, terra. 
Prathama; első, primus. 
Pradana; eladás, férjhez adás, eonnubium. 
Pratarasza; reggeli , jentaculum. 
Praszada; palota , palatium. 
Predána; házasság, eladó leány férjhez menetele, eon-

nubium. 
Prebala; esira sar jadék, germen, surculus. 
Prepitamah ; szép atya , proavu3. 
Preos; esni, pluit. 
Pőt ra , pu t r in ; pereputy , gyermek, onokák, háznép. 
Putra ; testvér. 
Pőtse; pöcs , f a r k , cauda. 
Pot raka ; fiu, lilius. 
Punár • újra , novitus. 
Raudrasz; szörnyű. 
Radzsu ; kötél , funis. 
Ravi ; nap , sol. 
Raház 5 t i tok , rosz rejtett hely. 
Ratha j kocsi, szekér, rheda , currus. 
Raszima; sugár, gyeplő, radius , habena. 
Razanyj izlés, gustus. 
Razana; öv , cingulus. 
Raga; szeretet, hajlandóság, amor , cupido. 
Radcsa , marga; országút, via regia. 
Razsán, radsa ; király, rex. 
Radsni 5 királyné , regina. 
Radsia, rastra; ország, regnum. 
R.atri; éj, nox. 
R a t ; férfimag , semen viri. 
R u s , résa; harag, ira , furor . 
Rédasz; révész , p a r t , révpar t , ripa. 
Rény • por , pulvis. 
Réga , rudsa; betegség, aegritudo. 
Riss; ölni , vágni, vulnerare , occidere. 
R ipu ; ellenség , hostis. 
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Riksa; medve. 
Rukama; arany, aúrum. 
Rudira ; vér , sangvis. 
Rupam; forma. 
Rupavati; szép. 
Szakuna; sólyommadár, falco. 
Szataszangta; száz, százhói álló sereg, százanként. 
Szata ; száz, eentum. 
Szatru; ellenség , hostis. 
Szajána ; ágy , lectus. 
Szardu; ősz, esztendő, autumnus, annus. 
Szára; nyil , sagitta. 
Szarazana ; í v , arcus. 
Szármán; boldogság, szerencse, öröm, felicitas, gau-

dium. 
Száztra; nyil , sagitta. 
Szapa; káromlás, maledictio. 
Szardula; tigris. 
Szabad* hang , lárma, zörgés, sonus, clamor, stre-

pitus. 
Szarari; test , corpus. 
Szarva; vezetéknév, cognomen viri. 
Szar vá r i ; é j , nox. 
Szalaba : sáska, locusta. 
Szasza ; n y ú l , lepus. 
Szász; ölni, ü tni , ferire, occidere. 
Száka; szakadék, á g , ramus. 
Szákamuga; majom, simia. 
Szála; ház, kunyhó, istálló, doinus, casa, stabulum. 
Szama; hasonló, egyenlő, similis, aequalis. 
Száva; kölyök, csirke, pullus, catulus. 
Szász ; tanítani, kormányozni, regere , docere. 
Szamartha; tehetős, alkalmatos, capax, aptus, po-

tens. 
Szamaszta; egész, ép integer, totus. 
Szama; esztendő , annus. 
Szampala; nyilazás ideje? tegezés, szombat. 
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Szahazra; ezer, mille. 
Szagara ; tenger , inare. 
Szadna; lak , ház, domu3, habitatio. 
Szava ; est, vesper. 
Száraz; daru, grus indica. 
Szartha; sokaság, sereg, mult i tudo , túrba, agmen. 
Szaula 5 hegy, mons. 
Szmatsru; szakáll, barba. 
Szván; kutya, canis. 
Szváza; lélekzet, lehellet, spiritus, halitus. 
Számszára ; világ , fö ld , mundus, terra. 
Szakala; egész , totus. 
Szantsára; aj tó, kapu, intro i tus, porta. 
Szajász; tüstént, mindjár t , statim , momento, 
Szapatna; ellenség, hostis. 
Szaprati; hetven. 
Szaptav; hét , Septem. 
Szaptama ; hetedik , septimus. 
Szaptadazan; tizenhét, Septem decim. 
Szabaria ; házaspár, maritus cum uxore. 
Szavia ; bal, laevus. 
Szadhu; j ó , jámbor, bonus, probus. 
Száyaka ; tegez , sagitta. 
Szarathi; kocsis , auriga. 
Szarthya ; kocsi, currus. 
Sartivarsin; hetven esztendős, sexaginta annos habens. 
Sadpada; méh , apis. 
Sánta; herélt, eunuchus. 
Sas; hat, sex. 
Sas kitvász; hatszor. 
Sasti; hatvan , sexaginta. 
Sasta j hatodik , sextus. 
Setg; serte, haj für t , crines. 
Szoba; szoba, ház, gyűlés, domus, coetus. 
Szonita ; vér , sangvis. 
Sodasza ; tizenhatodik , decimus sextus. 
Szodaszan ; tizenhat, sedecim. 
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Szukumar, szuta; gyermek, i f j ú , puer , juvenis. 
Szura , zur ; isten , deus. 
Szurabi; jó i l la tú, a'legelső nagy tölgyű tehén neve. 
Szuvári; szuvári nép neve. 
Sztana; csecs, emlő. 
Szva • Övé, tied, enyim, suus, tuus, mens. 
Szvapna; álom , somnium. 
Svesz ; húgom , soror. 
Szúnda ; részeg, ebrius. 
Szván 5 kutya, canis. 
Szvota; fejér, albus. 
Szkandisz; váll. 
Szova; tisztelés, imádás, cultus, veneratio, 
Szunika ; katona , miles. 
Szúrandri- kézi mives , opiíex , artifex. 
Szódár , apúl anyái testvér, germanus. 
Szoma ; hold, luna , planta. 
Szurabi ; tehén , vacca. 
Szuvári; sóvári. 
Sznusa; menye, nurus. 
Sztóna ; tolvaj , fur. 
Szithár, szthavira; erős állándó, öreg, firmus, stabilis, 

senex. 
Szthri la; nagy, vastag, testes, magnus crassus corpn-

lentus. 
Szthurya ; állhatatosság, stabilitas, conslantia. 
Sztá • mosdani. 
Sztana; mosdás. 
Sztusa ; menyem , nurus. 
Szurjadajam; napkölte. 
Sztoha; szeretet, amor. 
Szparsa ; szellő, aura, ventus. 
Szvan ; hangzani, sonare. 
Szvana ; hang, hangzás , sonus , sonitus. 
Szvapna; álom, somnium. 
Szvabava ; természet, erkölcs, natura ? indoles. 
Szvár ; ég. menny, coelum. 
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Szvárgia; égi, eoelestis. 
Szvaszri ; huga, soror. 
Szvasztha; ép, egésséges, sa lvus , sanus , valens. 
Szvámin; ur , dominus. 
Szotya; ágyacska, lectulus. 
Szikhára, szikha; hegye, teteje, láng, cacumen, Ver-

tex , ílamma. 
Sziraz, szirsa; fő, caput. 
Szilatsya ; hegy , mons. 
Sziva; szerencsés, holdog, faustus, felicitas. 
Szószána; parancsolat, mondott szó, szózat. 
Szila ; kő , kőszikla, lapis , saxtim , petra. 
Szila ; természet, erkölcs, natura, indoles, virtus. 
Szisia ; tanitvány , discipulus. 
Szíta; hideg, frigidus. 
Szukham; öröm. 
Szinrah ; oroszlán , leo. 
Szita 5 fehér , albus. 
Tany ; f iu , fil ius. 
Tanya ; leány, filia. 
Tapaz; szüzesség, castimonia, devotio. 
Tamaz; setétség, homály, caligo, tenebrae. 
Tarunai; virágzó idejű, legszebb idejű. 
Ta la ; ta lp, talap , valaminek alja. 
Tazkár ; to lvaj , fur. 
Táta 5 tá t i , édes, kedves , carus , dilectus. 
Tára; csillag, Stella. 
Tála ; tenyér, palma, manus. 
Ta t ; azért, ideo, propterea. 
Táttva; igazság, természet, veritas , natura. 
Tattvataz; igazság szerint. 
Tát t ra; ott i t t oda. 
Tanutra; mel lvér t , thorax. 
Tanúz; test , corpus. 
T a p ; melegitni. 
Tápa; hévség, melegség, calor, aeatus. 
Tata; akkor. 
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Tenu; tinó. 
Tegaz ; tegez , erö, fény, férfimag. 
Tigám, t igán; czigány, csalárd, calidus. 
To már; yastengely, vectis ferreus. 
Toruna, torna; i f j ú legény, adolescens , juvenis. 
Trisz, t r isz i , trisz; háromszor , ter. 
Tr inzat; harmincz , triginta. 
T r i t i j a ; harmadik , tertius. 
Trajodazán ; tizenhárom, tredccim. 
Trisa; szomjúság , sitis. 
Tr inya; háromság, trinitas. 
Tsa; is. 
Tsatka; veréb , passer. 
Tsarma; paizs , scutum. 
Tsala; ingadozó, mobil is, vacillans. 
Tsapo; csapó ny i l , í v , í j , arcus. 
Tsari, tsol i ; ruha, vestis, cortex, vestise cortice« 
Tsala ; csalás, fraus , dolus. 
Tsalya; csalja, fraudare. 
Tsandra ; hold , luna. 
Tsatur; négy, quatuor. 
Tsaturdazan ; tizennégy, quatuordecim. 
Tsaturtha ; negyedik, quartus. 
Tsatusz; négyszer. 
Tsatvarinzat; negyven. 
Tsaúka; csóka, szajkó, psittacus. 
Tsarna; arany. 
Tsitta ; ész , lélek. 
Tsi t ra; tarka. 
Tsotász; lélek. 
Tsola; ruha. 
Tust i ; tus ivás, öröm i ta l , gaudium. 
Tuna; tegez , pharetra. 
Turga ; ló , equus. 
T ú r ; gyorsaság, celeritas. 
T ú r j a ; hangászati eszköz. 
T u ; pedig. 
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Tvaramano ; sietve. 
Udarásza; hab. 
Ugra ; kemény , durva , darabos , asper , durus. 
Uttar ; éjszaki, septentrionalis. 
U t zu ; hamar, celeriter. 
ü p a l ; gyöngy, gemma. 
Úr ; me l l , pectus. 
Urga; űrge , esuszóma'szó , serpens, (ürgő forgó.) í 
U l v a ; has, uterus, vulva. 
Ustra; teve, eamelus. 
Ú t ; eredet,, ortus. 
Zakaj majom, simia. 
Zakatára ; bolond, stultus. 
Zakama ; boldog , v idám, fe l i x , laetus. 
Záchi; barát , amicus. 
Zanga; kívánság, óhajtás, desiderium. 
Zangama , zangati; gyűlés, összejövetel, congre&sus, 

conventus. 
Zatsiva; tanácsnok, consiliarius. 
Zata ; szász , centum. 
Zabdám; szó. 
Zatata; örökkévaló, aeternus, 
Zada; mindig, semper. 
Zára; erő , főrésze valaminek, vis, v igor , essentia rei. 
Zarthavah ; kereskedő , mercator. 
Zarga ; teremtés, természet, creatio , natura. 
Z a r p a j k i g y ó , serpens. 
Zarva , k i k i , minden , tjuivis , omuis. 
Zarvataz; mindenfelé, mindenütt, quoquo versus, undi-

<jue, ubique. . * 
Zal i la ; viz , aqua. 
Zamarina; szél, ventus. 
Zarya ; mag, gyümölcs, granum , fructus. 
Zar i ; test, corpus. 
Zeila; hegy, mons. 
Zoka ; keserv, zokogás, moeror. 
Zóna; hadsex-eg, exercitus. 
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Zonani; hadvezér, exercitus-dux. 
Zira ; f o , caput. 
Z ima; nevetni, ridere. 
Zimata; nevetés, risus. 
Z r u ; fo lyn i , fluere. 
Zvazsana; atyafi, cognatus. 
Zr imat ; boldog. 
Z ra ; jó. 
Zilpam ; mesterség. 
Z i k i ; páva. 
Vánsza ; nád , arundo. 
Vak ; madár név , daru, grus, 
Vaktra ; száj , arcza, os , vultus. 
Vakra; görbe , curvus , ílexuosus. 
Vakszasz , me l l , pectus. 
Vats ; szólni, beszélni, dicere , loqui. 
Varsana; beszéd, parancsolat, sermo, jussus. 
Vatsász; szó, ige, verbum, vox. 
Vadzraj mennykő', fűimen. 
Vacza; gyerek, fiu bo r jú , boczi proles, filius, vitulus. 
Vadna ; arcza , száj , os , vultus. 
Vaczala ; hízelkedő, kegyes , pius , blandus. 
Vadausin ; vadászni, ölni kivánó. 
Vajaszj élet idő, k o r , aetas. 
Varga; hajó sereg, sokaság, classis, túrba, mult i tudo. 
Varna; hajó sereg, szépség, classis, pulchritudo. 
Varsó; eső, esztendő, száraz föld' felosztása, p luv ia , 

annus, terrae continentis sectio , quarum no-
vem Indi statuunt. 

Várhina ; páva , pavo. 
Vasza; hatalom, akarat, voluntas, impérium. 
Vahu; sok. 
Vaszya; alattvaló, engedelmes, vasallus , subjectus. 
Vaszáti; éj nox. 
Vaj ; már. 
Vaszá; közepe, veleje, medulla , adeps. 
Vaka; beszéd, sermo. 

f 
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Vats; szó, beszéd , sermo , vox. 
Vápi ; tó , lacus. 
Vájasza; va r jú , cornix. 
Va ju ; szél, ventus. 
Várna: elefánt. 
Vá r i ; erős, beros. 
Var ia ; erő, hatalom, vis, robur , fortitudo. 
Vászu ; vászon ruha, vestis. 
Vada ; ölés, caedes. vadászat. 
Vana; erdő, silva. 
Vapuz ; test, corpus. 
Vapusmát; szép, pulcher. 
Vara ; vaddisznó , aper. 
Varista ; legnagyobb, maximtis. 
Varuna; vizek istene, napnyugoti tartományok' ő r -

zője. 
Vartsász; fény, splendor. 
Vartsaszivány ; fényes, splendidus. 
Vaspa; könyv. 
Vaz ; lakni, habitare, degere, induere. 
Vazána; ruha, vestis. 
Vaszu, vasztra; ruha, vászon, vestis. 
Vara ; nagy. 
Vána; ny i l , sagitta. 
Vau r , va r i ; ellenségeskedés, inimicitia. 
Vetra; nád , arundo. 
Vedász; Brahma isten. 
Velá, velág; vég, határ, pa r t , idö , tempiis, finis 

r ipa. 
Vetana ; érdemdíj jutalom, merces, stipendium. 
Vesza; ház , ruha , domus, vestis. 
Veszmán; ház , domus. 
Vida; nem faj ta, erkölcs, genus, species indoles na-

tura. 
Vidava; Özvegy, vidua. 
Vipinaj erdő, silva; 
Vira 5 vitéz. 
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Vívára; barlang, speeus, spelunca. 
Viváh • házasság, conjugium, raatrimonium. 
Visa ; méreg, venenum. 
Vihára ; járkálás , ambulatio, voluptas. 
Vris • esni , pluere. 
Vrisa 5 bika , taurus. 
Vitha; szomorúság, kesergés, tristitia, angor, mocror. 
Viszana 5 viszony, inség, calamitas. 
Vijada ; vadász , venator. 
Vinzati ; husz, viginti. 
Vidvasz; okos, tudó. 
Vuka; farkas , lupus. 
Vyala ; kígyó , serpens. 

Mi atyánk stb. balabandi nyelven , szanszkrit betűk-
kel. (Joh. Fritz , Orationis Dominicae versiones. 
pag. 90.) 

Veikuntammathe ahé amtze p i t p á t e r noster qui es in 
coelo. 

Tumtze nave pudsavittha houna assune déae, tuum nő-
mén sanctificatum sit. 

Tumtze Radzsia jave, tuum regnum veniat. 

Tumtze Schinta veiküntam mathe keiisse karunekaveki, 
tua voluntas coelo in sicut sit. 

Teiisse pumandelihi karune kave, ita terra in quoque 
fiat. 

Tadi tádiza amtre anna amhase ashitra déne, quotidia-
num nostrum cibum nobis hodie date. 

Amtze karsadarale amhi keiisse samsunegetoki tum hihi, 
nostris debitoribus nos sicut dimittimus vos. 

Teiisse te amtré karsasa amháze samsunegarve, sic nostra 
debita nobis dimittite. 

Amhate dsodinija mathe provcse karunaka, nos tenta-
tionem in ne induci sinite. 

TUDOMÁNYT. V. F. I . K. IX. F. 1 7 
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Sahalatéri wawitha mathune arali'ase ratzschuneken , seil 
malo a nos liberate. 

Kamantletéri radzsiahi sorawarehi rnalii íriahi tumháse, 
namque et regnum et potentia et glória vobis. 

Pratiauttarahi assone dene Hoé, in aeternum exislit 
Amen. 

R é s ö E n s e l S á n d o r . 



XI. 
Tu r vény ele és szokások' hasonlatossága. 

AL Tudományt. VI-d ik kötetében értekeztem a' tü-
zesvas és forróviz próbákról, a ' vérboszúról, vér-
díj r öl és vérváltságról, megérintvén a' nyomosabb oko-
kat is , mellyek hazai törvényeink' és szokásaink' his tó-
riai Összehasonlításait más nemzetek' törvényeivel, ' s 
szokásaikkal kívánatossá teszik: most már a' bajviadal-
ról fogok szólani mellynek eredeti nyomozása viszont 
az ó'sz korig hat f e l , hol első kisarjadzásaiban a' magá-
nosok , famíliák, 's statusok' viszonyos arányai hivén 
tükröztetnek elő. 

l ) A' párviadal, kettó's harcz 's más illy forma kifeje-
zések helyett megtartottam a' baj viadal 's baj vivás 
szókat, mindazért, hogy ezek már régi magyar ira-
tokban elöjőnek , mindazért, hogy a' tárgy' értelmét 
jobban kifejezik; mert nem csak két, hanem több 
személyek közt is folytak duellumok, nem csak sze-
mélyes, hanem reális baják is voltak azoknak tárgyai. 
Mikor a' törvényes szabályu baj viadalok lábra kaptak, az 
oklevelekben, Judicium pugnae, pugna duorum , duel-
tum, monomachia, singulare certamen nevezetek jö-
nek ugyan elo, mert akkor már, legalább Európában 
familia nem folytatott bajviadalt más famíliával, de 
régibben nem ugy volt a' dolog , ma sincs ugy min-

• denütt. Cicero' magyarázata szerint a* duellum és bel-
lum egy dolgot jelentő s z ó k , mint kitetszik ime' sorai-
ból y,Quid licentius quam quod hominum etiam nomi-
na conlrahebant, quo essent aptiora ? nam ut duellum 
bellum et duis bis, sic Duellium eum, qui Poenos clas-
se devicit Bellium nominarunt, quum superiores se/n-

1 7 * 
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Az illy históriai összeállításoknak érdekes volta 
annál szembetűnőbb leénd, minél több egyes részei 
nemzeti törvényeinknek és szokásainknak illy nemű t u -
dományos vizsgálatokra tá rgyul vétetnek f e l , mert vég-
re is a' nemzeti characterek' sajátságainak közös erede-
t é r e , azoknak kifejtésére, elágazásaikra, lassú, idősze-
r int i változásaikra ez úton legtöbb világosságot lehet 
terjeszteni , 's az Összehasonlított részek tömegessége 
(coraplexus momentorum) törhet biztos ú ta t helyes kö-
vetkeztetésekre , megért Ítéletekre. 

Nagyobb világosság' és rend' kedvéért értekező há-
rom részbe foglalja az elmondani valókat , u . m. I-ső 
részben a' hazai , II-dikban a* külföldi adatokat adja 
elö 5 a' III-dik részben pedig az ösz korban nyomozza 
a' baj viadal1 e redeté t , 's közönséges észrevételeket tesz 
annak származatáról 's elterjedéséről. 

I . R É S Z . 

Adatok a' magyar honban egykor divatos 
bajv iada lókra. 

Magyarul Sándor István i r t valamit e' t á rgyról , 
a' mit inkább csak mellékesen érintett meg. (Sokféle, 
VI. D. 1. 133 . 161 . IX. D. 1. 111). Deákul Sze-

per appellati essent Duelliiu Plautusnál is duellator és 
ars duellica használtatnak, bellator és ars bellica kitéte-
lek helyett (Noltenii, Lexicon Linquae Latinae Anti-
barbarum. p. 515). Hoefer Albert is (de Pracrita Dia-
lecto Libri duo. Berolini, 1836 ) a' duellum 's bellum 
szót egynek veszi, a' dv úgymond (inkább bu, mert a' 
v betű későbbi jelenet a' latin irásban) b betűre válto-
zott , 's a' dolgot ugy adja elő, mintha a' v a' kimon-
dásban maradt volna el; de nem minden befolyás nél* 
leül a5 d hetüre, melly b-\é lett. Azonban Benary 
Agathon e' magyarázattal sincs egészen megelégedve, 
Hoefer' munkája megbirálásában , (Jahrb. für Wis-
senschaft. Kritik. 1836 Nro 109) de Cicero'helye Hoe-
fer mellett szól. 
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gedi, Pray, Kelemen liason rövidséggel szólottak vala-
mit arról, úgy hogy e' tárgy az ujabb időkig latin nyelv-
ben sem volt kifejtve a' maga összeségében , mig nem 
Széplaki Botka Tivadar dicséretes szorgalommal össze-
szadle a' régi okleveleket, 's azoknak tartalmát hasznos 
jegyzeteivel közölte az olvasó közönséggel,melly munkának 
(De Duellis Hungarorum Litis decisoriis. Pesthini, 1829.) 
értekező legtöbb hasznát vette, mivel abban az adatok 
egybe vaunak gyűjtve. 

A' bajviadalt két főszempont alatt lehet 's kell te-
kinteni: egyik főszempont alatt az úgy mutatkozik az 
emberiség történeteiben, mint magánosok, vagy pedig 
famíliák közt gyakorlatban volt , 's máig is az arabok-
nál 's kirgiseknél divatozó szokás, melly ú tcn a' magát 
megsértetnek vélt rész Önerejénél fogva keres elégté-
telt magának, miről a 'harmadik részben'lesz szó; a' 
másik főszempont pedig úgy állítja a' bajviadalt elő, 
mint törvényesen megengedtetett módot és eszközt pa-
nasz ellátásra, melly szempont alatt tehát a' status' tör-
vényhozó hatalmának van arra befolyása, és így a' 
nemzeti szokások hozzák azt életre , vagy el is enyész-
tetik. 

Magyar hazánkban már számos példákra akadunk ez 
utóbbi tekintetben, mellyek bizonyítják a' baj viadalnak 
egykori divatban létét köztünk ú g y , mint törvényesen 
megengedett módot különféle panaszok, vagy sérelmek' 
eligazítására. Valamint pedig két fő szempont alatt le-
het a' jelen tárgyat egészen felvenni, úgy a' bajviadal-
nak is, m;nt törvényes bizonyítás módnak ket főidő-
szakát lehet Magyarországra nézve meghatározni. El-
ső időszaknak lehet venni szent István király uralko-
kodása' kezdetétőlszámítva az időt, 1186-ig, mikor Má-
tyás királyunk alatt az országgyűlése bizonyos megszo-
rítások mellett ellörlötte a' baj viadal gyakorlata mód-
ját (Decr. VI. art. 1 8 ) , mi szerint 489. vagy kerek 
számmal 500. évig volt divatban ez a' törvényes szo-
kás magyaraink közt ; inert hogy Mátyás király' halála 
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után is divatozott az , ha nem eléhhi kiterjedésében 
i s , onnan ki tetszik, hogy 1496-ban szóról szóra meg-
új í to t ták az ország' rendei az l 4 8 6 b a n hozatott tilal-
mazó törvényt (Ulad. Decrt. I. ar t . 37.) 

Mindenek előtt szükség tehát tudni , mi formában 
divatozoLt a' bajviadal az első időszakban, viszont mi 
alakot vett az magára 1486 . u t án , vagy is a' második 
időszakban. 

A' mi az első kérdést i l leti , könnyebb érthető-
ség 's átlátás' tekintetéből elébb is azon tárgyakat emli-
tem m e g , rnellyekben a' UoLka Tivadar által összesze-
de t t adatok' nyomán bajviadal tartatott . 

1. BajviadaV tárgyai. 

I. P o l g á r t ö r v é n y i t e k i n t e t b e n . 

a) A birtok1 erőszakos elfoglalása, vagy e őzéi-
ből tett hatalmaskodás, miről még szent István király' 
idejéből maradt fenn egy oklevél , melly a' Benedek' 
rendje számára költ (Eccl, s. Adriani de Zala) 1024-ben , 
mellyben szóról szóra áll „Volumus etiam, ut cum neces-
„ sitas poposcerit , contra importunitates jura vei pos-
,, sessiones impugnantium seu occupantiuni, et ne per 
„ hoc laus'divina intercipiatur, propter occupationes 
,, talium , et casu tali obv ie tu r , regia majestas quo- , 
,, ties locus aut tempus se obtulerit dictae ecclesiae 
„ teneatur de sua benignitate in Pugili providere et 
j, ipsum Pugilem per omnia expedire." 2) 

Illy erőszakos elfoglalásról van szó II-dik András 
idejében, 1238-ban költ oklevélben, melly szerint Pou-
sa Péter Andornok nemzetség birtokában foglalásokat 

2) Katona, Hist. Crit. T. 1. 313. Feje'r, Codex diplom. I. 
307. Pray, Notitiae praeviae ad Hist. Reg. Hung. I. 65. 
Botka, pl 20. 

i 
( 
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t e t t , melly pedig az Odornuh vagy Andornok várhoz 
tartozott „pertinente ad terrestre Castrum odornuk , et 
eundem Petrum , violenler occupatam asseruerunt reti— 
nere." 2) 

1)) Fekvő birtok kereset, gyökeres jog,adomány levél, 
leszármazás, örökösödés és osztály' útján. Második 
András idejéből 1234-bol van első példa comes Hector 
és Márton mester közt fennforgó perben , Z o a nevű. 
puszta mellett eső dunaszéli birtokra nézve, mellyet 
Hector Imre király adomány levele mellett b i r t , ay 

másik fél pedig gyökeres jognál fogva kérte azt vissza 
ellene mondván a' hibásan költ adomány levélnek 
Birtokos örökség felett ítélt baj viadalt IV dik Béla is 
1239-ben mikor a' régi Salamon nemzetségtől bizonyos 
jószágokat kértek vissza a' pozsonyi várföldjén lakók, 

»(quandam terram de terra Votha , quac vulgo vocatur 
Általutolya feuld pro jure castri posoniensis 5 ) , kik 
azonban a' baj viadal ú t ján vesztvén keresetektől Í3 e l -
estek. 

Ezt felváltja a' Sáros vármegyei főispán Domokos 
ésesztergami érsek Filep közt támadt per , bizonyos szi-
get felett a 'Sa jó vizén, mellyet V-dik Istvántól nyert 
a' főispán, 's miért 1270-ben a' két fél közt bajvia-
dalra kerül t a' dolog, de annak folytában a' felek meg-
békéltek 6 .) 

Rokonsági leszármazás 's ezzel egybekapcsolt osztá-
lyos birtok kereset miatt bajviadal Ítéltetett 134 7-ben 
Szabolcs vármegyében Panyla Péter és a' kállói Ubul 
família k ö z t , de békeség út ján a' kiszabott határnap 
előtt megegyeztek a' felek 7). 

c) Haszonvétel \s jövedelmezés birtokos jog után . 
Egyik példa erre 1226-ból van az esztergomi szeut 

3) C'od. dipl. IV. 142. Botka, p. 30. 
4) Cod. dipl. III. 223. Botka. p. 28. 
5) Cod. dipl. IV. 149. Botka. p. 35. 
6) Botka, p. 44. 
7) Botka, p. 55. 
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Benedek* szerzete és a' Bars vár földén lakók közt , su-
per tertia parte tributi de Gornucha , mi felett csak-
ugyan béke ú t j án megegyeztek a' felek; a' másik példa 
1228 -bó l a' dunai halászat miatt Győr mellett a' már 
emiitett Comes Hector és Márton mester közt volt 8.) 

d) Patronatus. Erre egyetlen egy példa van 125 8 -
ból Péter és Dienes monostora felett a' Becha Gregor 
nemzetség' némelly tagjai köz t , honnan az Apafy és 
Bethlen famíliák leszármaztak, mint a' királyi fiskussal 
le folyt táblai peréből a' Bethlen famíliának némelly 
Apafy joszágok felett nyilván kitetszik, mellyet egykor 
a' hiteles oklevelekkel együtt keresztül forgatott ér te-
kező a' nem rég elhalálozott gróf Bethlen Imre házánál. 
A' baj viadal azonban nem történt meg , mert V-dik 
István 's más főemberek IV-dik Bélánál közbenjárók let-
t ek , 's a' feleket megbékéltették 9.) 

II. B ü n t e t ő t ö r v é n y i t e k i n t e t b e n. 

a) Ingó birtok' erőszakos elvétele , 's az e' czélból 
véghez vitt rablás , hatalmaskodás , öldöklés, és 

tolvajság. 

A' tolvajságra legrégibb bajviadali példa, 1239-bő l 
van, úgymint Pousa és Lőrincz két testvér a' Kátha 
nemből származott Ponethel bizonyos birtok felett pe-
reltek, de megegyeztek; azonban Bolosey B.ekan lopás-
sal vádolta a' két tes tvér t , miről b a j viadal ú t j án meg 
is győzetteték, 's Pousa fel is akasztatott , testvére pe-
dig a' templomba mint menedék helyre vévén magát, el-
kerülte a' halált. (Dicti Pousa et Laurentius pro fur t i 
crimine sunt convicti in examine duelli" 10.) 

8) Math, ßeli i, Notitia Hung. Novae. T. III. p. 97. Cod. 
dipfom. I i i . 146. Botka. p. 26. 

9) Codex dipl. IV. 461. Botka. p. 42. 
10) Codex Jipl. IV. 170. Botka, p. 32. 
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Ez után legrégibb példa 1244-ben jő elő, mikor 
a' király udvarnokait éjjel rabló tolvajok támadták 
meg, 's minden ingó vagyonaíktól megfosztották, kik 
közül Márton és Sándor nevűeket megismervén a' i i rab-

. lottak , azokat elpanaszolták , 's mivel a' kiszabott b a j -
viadal napjára megnem jelentek, és szökéssel mentet-
ték meg magokat a' fogság elől, jószágaiktól megfosz-
tattak. n ) 

Felváltja ez esetet Szathmár vármegyében 1321-ben 
történt bajviadal lopásért, mikor is a' tolvaj Chyba 
István meggyőzeletvén akasztófára liiggesztetctt 12.) 

Erdélyben Kendi Antal helyettes vajda alatt van 
egy példa 1478-ból , melly szerint Pongrácz Lázló 
özvegyét Justinát Véth várnagyjai elvádolták, hogy 
Nádasdi Ongor János jobbágyainak juhait, ökreit Thomb 
nevű helységből, meghitt emberei által erőszakkal el-
hajtatta, 's egy jobbágyát a* földes urnák meg is ölette; 
azzal meg nem elégedvén viszont más alkalommal On-
gor lekenczei más jobbágyait halálosan megveretette , 

v ingó vagyonaikat elvetette, nem különben Sárpatak 
helységről néhány lakos barmait elrabollatta, 's maga 
gernyeszegi várába hajtatta. Mindezekért a' helyettes 
vajda bajviadalt rendelt a' két fél közt , 's annak mód-
ját meg is határozta, de mi következése le t t , az nincs 
tudva l s .) 

b) Felségsértés, hamis pénzverés, gyilkosság. 
E' három vétket követte el Fulcus, Simon' fija, kit 
Sándor István Simonfi Füleknek i r , 's Nógrádban a' fü -
leki vár' ura volt, -ki is arra Ítéltetett, hogy meztelen 
vívjon, de mikor a' viadalnap megjelent IV-dik Béla 
király' lábainál kért kegyelmet 1246-ban; meg is en-
gedett neki a 'k i rá ly , életének megkegyelmezvén töm-
löczbe tétette , majd mások* kérésére onnan is ki eresz-
tette , de elébbi életét nem változtatvánmeg a' büntetői 

11) Codex tlipl. IV. 508. Botka. p. 56. 
12) Botka. p. 46. 
13) Botka. p. 60. 
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kereset elől félre vonul t 's az országot elhagyta, azért 
birtokaitól megfosztatott 

c) Szánszándékos gyilkosság. Miklós helyettes ná-
dor 132 3-ban baj viadalt ítél L Uz Lukács és Jakab' perében 
Pé t e r , I s tván , Miklós három testvér ellen, kik a' pa -
naszlók' testvérét Andrást megölték. Ügyan ez a he-
lyettes nádor 13 2 9-ben is hasonló esetben baj viadalt 
itélt Halagus Jakab" fiának panaszára Fertos fijai: János , 
Péter, és Lukács ellen , azt adván fe l , hogy az alpere-
sek' atyja megölte a' panaszló testvérét. Majd 1334-ben 
is Pál országbirája baj viadali Ítéletet adott ki Pobar Myke 
fia' panaszára némelly gyeurendi nemesek ellen, kik a' 
panaszlónak egy jobbágyát , a' mellet t egymás jobb-
ágyának lovát 's ökrét agyon verték, 's mivel meg nem 
jelentek a' viadalnapra, jószágaiktól fosztattak meg 15.) 

d) Tagcsonkitds. Mátyás király ' idejéből van egy 
példa, melly szerint Debrethe Mihály és Benedek' pa-
naszára Vese Miklós ellen, ki Debrethe Benedeket erő-
szakosan fosztotta meg szemevilágától, bajviadal hatá-
roztatot t 147 7 - b e n , de mi kimenetel lel , nem tuda-
tik. 16) 

Az eddig felhordott esetekből láthatni, micsoda 
tárgyai voltak a' bajviadalnak, ha idővel több adatok 
jőnek világosságra, azok szerint hihető a' tárgyak száma 
is nevekedni fog, mert hogy az it t megérintetteken ki-
vül más esetekben is történtek bajviadalok, a' külföldi 
példákból gyaníthatni: Előfordul ugyan még magyar 
történeteinkben három esett, mellyekben baj viadalról 
van szó, de mind a' három eset ollyan, hogy azokat nem 
magánosok, hanem a' közönség vagy status' ügyében 
ta r to t t ba j viadal oknak kell nézni, mikre viszont régibb 
időkben is lehet példákat találni. 

14) Codex dipl. IV. 401 - 409. Pray. 1. c. p. 66. Sándor 
ístYán , Sokfele Vi. D. 1. 138. Botka, p. 40. 

15) ttotka. p. 47. 48. 
16) Botka. p. 57. 
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Az első eset azon időre esik, mikor kopasz László' 
fiai András és Béla 1033-ban Gizelától való félelem mi-
att a' lengyel királyhoz Miecislavhoz vették magokat, 
k i t a' Pomeránusok elleni hadba el is kisértek, 's mi -
dőn a' két tábor szembeszállt, a' pomerániai herezeg 
kiliita a' királyt személyes baj viadalra , mellynek a' 
liarez' kimenetelét is el kellett döntenie , e' kihivást az 
i f j ú Béla fogadta el a' király helyett, 's a' két sereg 
szemeláttára viaskodván , győzedelmet nyert a' lengyel 
k i rálynak, miért pugil és leventa nevekkel tiszteltetett 
meg. 1?J) 

Hasonló ez esethez Kálmán és Álmus testvérek közt 
történt dolog, k ik Tiszavárkony mellett hadba száll-
ván egymással , mint a' két részről a' fö emberek elébb 
összegyűltek, 's azt határozták el , hogy a' két vetél-
kedő közt bajvivás határozza el, ki legyen a' magyarok 
királya, 's ezen határozat után eloszlottak a' seregek 18.) 

A' harmadik eset Mátyás király alatt történt, k i t 
a' cseh rendek királyi meghagyásból Podiebrád György-
gyei tartandó személyes bajviadalra kihítak, hogy ma-
gyar és cseh ország két ember' viszálkodásáért ne szen-
vedjenek. Mátyás király el is fogadta a' meghívást azon 
kikötéssel, hog}r az lóháton essék meg, kijelentette 
azonban az i l ly szokás' czéltalanságát „ U t ex alterius 
fortuna regnorum conditio definiatur, reges se esse 
t[ui non suo, sed suorum nomine bella gererent". 19) 

2. §. Bajviaclali joggal bíró személyekről. 

Ha eddig a' bajviadalt tárgyilag tekintettük meg, 
most már személyleg fogjuk azt vizsgálni, elő adván a' 
magyar földön lakó népek azon osztályait, kiknek a' 

17) Pray. 1. e. p. 31. 33. Bonfin, Dec. II. 1. II. 
18) Botka. p. 21. irja Bonfin után ,,Illis autem fore inte-

grum si saeva pugnandi Jibidine rapiantur singulari 
certamine dimicare ; demum Urigaros Buelli victorem 
pro rege Jiabituros" 

19) Pray, Annál. P. IV. p. 66, 61. Botka. p. 21. 
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baj viadal kisebb vagy nagyobb megszorítás mellett meg-
engedtetett. 

a) A' felhordott oklevelek szerint megvolt a' papi 
rendnek engedve béres bajnokok által (pugiles condueti) 
magok helyett bajviadalt folytatni; hogy ön személyek-
ben is vivtak volna, arról eddigelé magyar történeteink-
ben oklevél nem jött világosságra, ámbár mint Dotka 

v helyesen gyanítja, a' dolog nem volt lehetetlen ol ly idő-
ben , mikor a' jiapok különben is tartoztak királyokért 
's hazájokért kardot kötni , 's az ellenséggel hadakozni. 
Ide mutat I. Károly panaszos levele is a' Pápához, mel-
lyet 1338-ban i r t , hogy papi személyek világi biró elébe 
állítatnak, 's még különös bajvivásra is ösztöuöztertnek, 
a ' mit pedig az anyaszentegyház' végzéseinél fogva nem 
vállalhatnak fel. s°) Hogy Botka' véleménye nem alap-
talan Wilda német tudós' értekezése az ordáliákról b i -
zonyítja , melly ben ő Petrus Climiacensis, de miraeulis 
Lib. I I I . c. 8. és Adveraldus Floriacensis, de miraeulis 
St. BenedicLi c. 2. hivatkozik olly bajviadali példákra 
mellyeket a' papok személyesen vittek végbe. 

b) yf nemesi rend. Hazánkban mint a' külföldön 
is legtöbb baj viadal nemesek közt történt, mert azok a' 
feudális szerkezetek ideje előtt is , mint szabad szemé-
lyek fegyvert viseltek, 's hadakozásban gyakorlották 
magokat. Minekutána pedig az armalisok vagy nemes 
levelek divatba jöt tek, azokban bevett styl szerint a' 
bajviadali szabadság is nyilván megemlítetett. Nem le-
het abból is semmit következtetni, hogy IV-dik Béla 
1243-ban a' Szepes vármegyei nemeseknek különös sza-
badságot látszik engedni bajviadalra, ,,Si super aliquo 

20) Quod clerici ad tribunal saeeularium judicum passitn 
rapiantur, sieque Iis certo arbitrio ad liquidum dirimi 
non posset, hos ad singulare etiam certamen provo-
cari, quod cum ex, canonum lege detrectare debeant, 
fieri, ut causa cadant. Pray, Ann. P. II. p. 46. Botka. 
p. 72. 

/ 
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inter eos duellumcontingat judicari, nonnisi in praesen-
tia nostra debeat terminari 2 ' ) , mert Botka e'nehézséget 
igen jól elhárította azon jegyzete által , hogy a' király 
kéréseik kihalgatása után erősítette meg őket több ne-
mesi szabadságaik mel le t t , a' baj viadal' szabados gya-
korlatában ís, melly a' példák szerint az előtt, mint azu-
tán megvolt a' nemesi rendnek engedve. 

c) yf várjobbágyol és vár látónál, (Jobbagiones 
castri, et castrenses.) Bajviadali példák ezekre 1226-ból , 
(Paulo Jobagione castri Barsiensis et tunc curiali comi-
te eiusdem castri ab aliis eiusdem castri Jobagionibus 
transmisso) 1239-ből , Contra quosdam jobbagiones sci-
licet castri et castrenses ad Posonium pertinentes) a' 
már említett Salamon nemzetség' és esztergami szent 
Benedek szerzet' pereiben fordulnak elő. Egyébiránt 
gyanítható, hogy a' későbbi időkben, mikor a' vár -
jobbágyok' és katonák' tekintetes állapotja hanyatlott , 
baj viadalra sem eresztettek, hanem ha mint bérlelt 
bajvívók mások helyett használtattak. 22) A' magánosok, 
kastélylyal, várral biró főurak' várnagyai is urok sze-
mélyében bajviadali pert fo ly ta tha t tak , legalább az 
1478-ból felhozott példa Kendi Antal helyettes vajda 
alatt ide muta t , melly szerint Literati Mátyás és Os-
wald várnagyok nádasdi Ongor János' nevében Pongrácz 
JuszLina ellen, bajviadalt eszközöltek ki. 

d) jf szász telepei. Nem. minden telepek voltak 
a' baj viadal szabados gyakorlatában, sőt több oklevél 
v a n , mellyben attól nyilván elt i l tatnak, mint a' nagy-
szombati, wallovári, grech , v. grätzhegyi , pesti, 
larponai, jasztrebarszlai telepekről illy tilalmazó pa-

21) Wagner, annál. Scepus P. 1. p. 102. Katona, hist. 
erit. Ví. 13. 

22) A' var jobbágyok 's katonák' tekintete csökkenésé-
ről. Perger János, A* magyar és hazája régente n. Pest, 
1831. 1. 121. 132. 
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rancsokállanak az 1 2 3 1 , 1238 , 1 2 4 2 , 1244 , 1257-ben 
köl t privilegialis levelekben. 23) 

Ellenben a' szász telepeknél kivétel tétetett , kik 
már hazájokból magokkal hozták e' szabadsági jogot , 
mint azt a' régi szász törvények német országban iga-
zolják , 's az 1255-ben költ oklevele is IV-dik Bé-
lának muta t j a , melly a' Lipcse mellett lakó beszter-
czei szászok részére adatott , „In omni causa quae ad 
,, examen duelli judícalur , si persona i l la, quae ipsos 
,, i m p e t i t , sit de ipsis vei libertatis aut nationis eo-
„ r u m , illud duellum cum scuto rotundo et gladiis 
,, debebit pugnari , prout Saxonum obtinet consvetudo, 
„ si vero extraneae conditionis persona f u e r i t , tunc 
,, modus duelli in regis arbitrio remanebit 21J. 

Az erdélyi szászok' törvénykönyvében is van em-
lítés téve a' magános bajviadalról , melly köztök szo-
kásban vol t ' s 1583-ban illy szókkal töröltetett el. Qui-
cunque alium e domo sive propr ia sive aliena ad du-
,, el lum provoeaverit de vi commissi tenebi tur , quae 

23) A' griitzhegyi telepeket illető okieveiben mondatik 
1242ben ,,Nulla causa ad duellum judicetur , sed per 
testes et juramenta terminetur , sive sit cum estraneis 
sive cum indigenis" Cod. dipl. IV. 260. Igy a' pesti 
telep' számára költben parancsoltatik: ,,Ut duellum 
inter eos non judicetur, sed secundum qualitatem et 
quantitatem commissi, super quo quis impetitur , pur-
gationem exhibeat congruentem" Cod. diplom. IV. 327. 
A' karponaiakra nézve is meghagyatik 1244ben ,,Quod 
duellnm non judicetur inter ipsos, sed super juramento 
duodeeim homimam maioram ex ipsis etiam magnae cau-
sae decidantur." Cod. dipl. IV. 416. stb. Tappe, Orosz-
ország' históriájában emliti l228ból Mstislaw Davido-
vitsh (Smolensky) más részről Riga és gothlandi keres-
kedők közt köttetett kereskedési egyezést, mellyben 
ez van a' többek közt, hogy a' tűz és vizpróba csak 
akkor engedtetik meg, ha mind a' két fél kívánja; a' 
bajviadal pedig épen nem engedtetik meg, (1. 260) Ha-
zánkban is productiói és kereskedési tekintetben kell 
egyik okát keresni, miért tiltattak el a'külföldi telepek 
az illy perlekedés módtól 

24) Cod. dipl. IV. 297. Botka. p„ 76. 
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florenis 20 mulctabitur. Provocatus autera sese conti-
ne re , nec ad illatae injuriae vindictam exi re , neque 
bona ipsius fema ob id periclitari debet 25). 

e) jf zsidók. 
IV-dik Béla' idejéből egy példa van rá 1 2 5 1 - b ő l , 

mellynél fogva a' király kereskedés' kedvéért több sza-
badságok mellett a' bajviadal használását is megengedte 
a' zsidóknak egy esetben: ,,Item si fuerit judaeus clam 
interemptus , aut per testirnonium constare non posset 
amicis suis , quis eum interemeri t , si prius per inquisi-
tionem factam aliquem suspectum reperer i t , et justas ac 
probabiles suspicionis causas ostenderit, huiusmodi ne-
gotium duello volumus terminare. 26). 

3. A bajviadali bíróságról , ítéletekről , és azókncik 

végreh ajt ás a m ó dja író l. 

Birák voltak bajviadali ügyekben, a) a' k i rá ly , 's 
annak udvari ilélő széke, b) a' nádor , c) az országbíró, 
d) a' főispánok, és vármegyék' törvényszéke , e) a' 
n á d o r , és országbíró' helytar tói , f ) Erdélyben a' vaj -
dák 's azoknak helyettesei, g) a' szász telepek' városi ta-
nácsa, h) IV-dik Béla alatt a' Cancellár is ugy látszik 
hozhatott ítéletet a'zsidók között bajviadal' tartásra , mit 
Botka az oklevél' következő soraiból hoz ki : „Si judaei 
de facto inter se discordiam mover int , aut gner ram, 
judex civitatis nostrae nullám sibi jurisdictionem vendi-
cet in eosdein , sed nos aut summus noster caneellarius 
judicium exercebit" Egyébiránt Botka azt hiszi, hogy 
a' bajviadali ítélet kezdetben a' királyi jogok közé tar to-
zot t , és csak a' király személye 's udvara előtt mehe-

25) Statuta jurium municip. Saxonum L. IV. tit. V. Eze-
ket Báthori István lengyel király l583ban febr. 18. 
erősítette meg, minekutána azokat előbb Berzeviczi 
Márton cancellarja által megvizsgáltatta. 

26) Cod. diplom. IV. 111. Botka. p, 76. 
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lett a' baj viadal végbe , hanem későbben elállottak e5 szo-
kástól a' rendelkező birák. E' vélemény ellen, mellyet 
a* szepesi nemesek' számára költ privilégiummal támo-
gat , csak az a' nebézseg, hogy hason régi példákra aka-
dunk , melly éknél fogva más birák is magok előtt tar-
tották a' baj viadalt, mint a' nádorok közül Dienes 1239-
b e n , László 1244-ben , 's még elébb a' barsi főispán 
Péter 1222-ben, ki előtt a' felek in die examinationis 
duelli meg is békéltek. 27) 

Azitélet' módokra nézve meg kelljegyezni az első idő-
szakra nézve 1-ször , hogy abban néha a' panaszló , néha a' 
bepanaszolt fél önként kérte a' baj viadali próbára eresztést; 
sokszor pedig a' biró magától határozta azt el. Ha a' felek 
közül egyik, vagy másik önként kéredzett bajviadalra, 
régi szokás szerint ellentársának bizonyos jelt adott által 
a' biró előtt, minek első nyoma az 1329-ben költ ok-
levélben van j melly szerint az elvádolt fél kivánta a' 
baj viadalt. „E converso praedictus Joannes in in-
stand porrecto signo duelli — se super ducllo submisit, 
praedicto Dominico signo duelli in eodem instand accep-
tante" Ekképen Panyla Péteris 1347-ben mint felperes 
„In instanti es proprio suo capite praedicto Joanni dicto 
Lengyel — — signum duelli porrexit" 28). Ezen jel— 
nyújtást világosítja Kendi Antal helyettes vajda' okle-
vele is 1478-ból , mellynél fogva a'másik felet három-
szor szólította fel a' biró, a' nyújtott jel elfogadására. 
,,Praelibato procuratore dictae dominae in causam attra-
ctae in signum eiusdem innocentiae ipsum signum duelli 
nobis ternaria vice ut moris est recjuirentibus bene-
vole acceptante.'4 29). 

Az általadott jelnek neve azon jegyzetekben, mel-
lyek a" király' katonai udvara előtt folyt perekről tör-
vénykönyvünk' végén állanak, chewek. Nagy Lajos'ide-

27) Cod. diplom. III. 93. 
28) Botka. p. 48. 55. 
29) Botka. p. 62. 



1 Örvényei: és szokások' hasonlatossága. 275 

jében készült ars notarialisban Cemiek, és cliewk J5Iu 
corroboratioriem dictae suae propositionis lignum clavieu-
lum vulgo cemiek dictum, amarifico animo porrexit E. 
f . F. praenotato , petens nos pluries hoc replicando , 
ut nos juris de rigore ad personale duellum ipsos j u -
dicantes permitteremus" majd alább mondatik „Tan-
dem praenotatus E. f. F. — — in signum innocentiae 
absque aliquali intermissione quendam lígneum clavicu-
lum vulgo chwk vocatum coram nobis por rex i t " 50). 
Hihető , hogy itt az m betű csak a' leiró tévedése a' 
felfordított ív helyett. Sándor István azt hiszi, hogy 
a' czövek faszeg v o l t , mert a' németek is az apró sze— 
get Zwecknek mondják , a' cseheknél is úgymond Tzvek 
vagy is Tzwok szeget je lent : azzal kinálni meg hát 
annyi vol t , mint duellumra kihíni. Értekező kételkedik 
e magyarázat' helyes voltáról , mer t nem látja át mi 
egybeköttetése lehetett a' faszegnek a' bajviadali szo-
kással, azért inkább hihető, hogy a' ligneus claviculus 
fabuzogány , dorong , vagy baj vi vó bot (clava) volt, mely-
lyekröl a' külföldi oklevelek emlékeznek , mint bajvia-
dalra használt fegyverekről, sőt honi okleveleink közt 
is egyben 1323-bó l e' kifejezés „Qui midi cum contis 
more solito in area duelli dimicabunt" illy czövekekre 
vagy fabuzogányokra magyarázható , azért a' lengyel 
nyelvben is czloviek=zv\r , quadra tus , robustus , illy fa-
buzogánnyal viaskodót jelenthetett kezdetben. 31) Azon 
esetben, ha egyik fél sem kérte a' bajviadalt , hanem 
a" bíró határozta azt meg, a' czövekkel megkinálás is 
e lmaradt , legalább az illyetén Ítéletekben semmi nyo-
ma nincs annak okleveleinkben. 

2-szor. Kezdetben a' bajviadali ellátás csak olly 
esetekben használtatott , mellyek kétségesek v o l t a k , 's 

50) Kovachich kiadta az ars Notarial ist. Formuláé solem-
nes styli curialis czim alatt, mellyböl közli Sándor 
István, sokfele IX. Dar. lap. 111. 

31) Gyarmatin , Vocabularium. p. 86. 
TUDOMÁNYT. V. V. I. K. II. F. 1 8 
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bit ói meggyőződést okozó más bizonyítás módokra szert 
nem lehetett tenni, mire ntal Mátyás király' módosító 
törvénye is ,,Duellum siquidem tunc solummodo fieri 
deberet , et ad hoc ordinatum exstitit, quando omnis 
probatio deficeret" (§. 2. art. 18. Decr. 6.) de még 
is jókor jőnek már példák az ellenkező esetekre is elő: 

o. 1239-ból a'Salamon nemzetség és pozsonyi várjob-
bágyok közt folyt perben nyilván mondatik „Cum autem 
in termino sibi assignato utraque pars testes addueeret 
idoneos, et praedicti nobiles honestissimi videlicet per 
multos nobiles et ignobiles vicinos et commetaneos suam 
justitiam comprobassent; praedicto domino regi et aliis 
magnatibus visum est , ut ipsam causam ad examen 
cluelli adjudicaremus." Igy Poburuak Myke fiának bi-
rói meghagyásnál fogva tanúvallomások által kellett 
elébb vádját bebizonyítani 1334-ben 's azután határoz-
tatott csak meg a' baj viadal. 

3-szor. Az 1244-ben és 1334-ben költ ítéletek-
ből azt vehetni k i , hogy szabad választás engedtetett a' 
bevádolt félnek, vagy baj viadal utján , vagy pedig bizo-
nyos számú tanuk' eskei által magát nem annyira a' "ád 
alól kitisztítani, mint inkább a' rendes büntetést kike-
rü ln i , mert a' választás az utóbbi Ítélet' tartalma sze-
rint, csak a már bírói meghagyásnál fogva elébb meg-
bizonyított vádperekben engedtetett meg: „Verum quia 
approbatissimum et consvetudinarium jus regni causas 
per productionem teslimoniorum comprobatas duplici 
articulo scilicet duello vei juramento consvevit definire. 
32) 's ugy látszik, hogy ez a' választás mód is csak a' 
büntetői keresetekben, 's azoknak is csak némelly ne-
meiben engedtetett meg, legalább példákra akadunk, 
hol a' bírói Ítélet nem is említi a' szabad választást, még pe-
dig olly esetekben, mellyekbena' vádat elébb birói megha-
gyásnál fogva kellett bebizonyítani akár polgári, akár fényi-

32) Botka , p. 51. 



Törvényei1 és szokások' hasonlatossága. 277 

tŐ kereset forgott is fenn. Az 1244-ben költ oklevél va-
lami felvilágosítást nyúj t e' tárgyra, mert ott az mon-
datik, hogy a' bebizonyított két tolvajnak szánakozásból 
enged a' biró három napot a' választásra, mivel ha 
negyven tanút kapnak, kik mellettek megesküsznek, éle-
tek megmarad, 's ideig óráig raboskodnak, ellenben ha 
a' bajviadalt választják, 's nem nyernek, életeket is e l -
vesztik minden vagyonaikkal együtt. így az 1321-ben 
költ oklevelében Mark Szathmár vármegye' főispánjának 
az á l l , hogy Chyba István tolvaj törvényesen megkér-
deztetett , esketés vagy baj viadal utján akar-e ellen fele 
ellen boldogulni. 33) 

4-szer. Az Ítéletekben meghatározták az időpontot, 
helyet, és viadalmódját. A' mi az időpontot illeti, azt a' 
biró a' környülállások szerint szabta k i : p. o. MiklÓ3 
országbírói helytartó 1329-ben 62 napot határozott a* 
feleknek. A' helyre nézve meg kell jegyezni, hogy ha 
a ' király' udvara előtt folyt a' bajviadal, rendesen Buda 
vagy Visegrád neveztettek meg, hol a' bajvívóknak 
meg kellett jelenni: más birák a 'magok lakhelyeiket, 
vagy hol a' törvényszék össze szokott gyűlni , rendel-
ték ki. 

Legfontosabb dolog volt az Ítéletben a' viadalmód-
nak meghatározása, t. i.személyesen kellett-e viaskod-
ni , vagy pedig fogadott bajvívót állítani? gyalog vagy 
lóháton küzdjenek-e a' felek? é3 micsoda fegyvereket 
használjanak ? 

Személyes baj vívásról legrégibb az 1228-diki 
oklevél, melly szerint a' feleknek személyesen kellett 
volna megvívni az első Ítélet szerint, de mivel mind 
ketten király' hivei voltak (comes Hector és Márton 
mester) az ország' nagyjai' kérésére megengedte a' ki-
rály, hogy bajvívókat fogadjanak magok helyett. 

Ezután 1246-ban jő példa elő, mikor Fulconnak 

55) Botka, p. 37. 48. 
18* 
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felségsértés és egyéb vétkei rniatt meztelen kellett volna 
vivni nemzeti régi szokás szerint, (Nudum judicavimus 
ad duellum, prout super huiusmodi criminibus regni 
nostri consveludo antiqua requirit) ; de a' király' lábai-
hoz borulván , kegyelmet nyert. Személyes párviadalt 
itélt a' király a' Becha Gregor nemzetségből valók közt 
is , kik két monostor felett perlekedtek 12 r> 8-ban, Chyba 
Istvánt is, mint tolvajt személyes bajviadalra ítélte Mark 
Szathmár' főispánja 1321-ben, kit a' viadal után fel is 
akasztatott. Még egy példa van a' személyes bajvivásra 
1347-ből Panyla Péter és Lengyel János köz t , de ezek 
megbékéltek. 

Többnyire béres baj vi v ók által ment a' baj viadal 
végbe az első időszakban, 's az oklevelekben nyilván 
megkülönböztetnek a' tanultak 's mesterségekben már 
gyakorlottak az ujoncz még viadalt nem próbált bajví-
vóktól (pugiles qui nondum pugnarunt , pugil incongres-
sus , pugil non congressus). Egyébiránt micsoda polgári 
állás pontjok volt az illy bajvívóknak hazánkban, ok-
leveleinkből ki nem vehetjük, ha a' külföldi adatokat 
meg nem kérdjük, mellyek az 1486-ban hozott tör-
vény1 vádját (pugiles, qui nonnunquam dono , favore , 
et promissis corrumpuntur, sicque partém suam quan-
•tumvis justam succumbere patiuntur) felfogják vilá-
gosítani. 

Az ítéletekben figyelmeztek a' birák a' per' termé-
szetére is , mert polgári ügyekben tanult bajnok tanu-
latlannal nem rendeltetett ki , ellenben fenyitői esetek-
ben , kivált ha a' panasz már bizonyítva is vo l t , néha 
csak tanulatlan bajvívót állithatott a' bevádolt személy, 
ámbár általános szabályt e' tekintetben nem lehet az ok-
le vlekből kihiízni. 

A' statust illettő vétkekben pedig , millyeneket kö-
vctelt-elFulcon is, a' status, vagy inkább a'király gya-
korlott, bajvívója állott szemben a* vétkessel. Illy tanult 
bajvívó volt Kun László idejében Budafalvi Béten'fija 



1 Örvényei: és szokások' hasonlatossága. 293 

Pé te r , ki tizenegyszer győzött a' közügyben. 5 t) A' 
meghatározott viadal' napra tartoztak személyesen meg-
jelenni a' felek , ha bár fogadott bajvívók küzdöttek is , 
kiket magoknak kellett a' viadal helyre kiállítani, hol 
sátor volt fe lü tve , mellyben a' vívók elébb pihentek és 
fegyverbe öltöztek. Az 1228-beli oklevélben dárda , 
paizs, két ka rd , b o t , kés említetnek mint fegyverne-
mek, mellyeket Hector 'bajvívója egy más után lerakott 
előre megadván magát. A' fegyvereket előre megvizsgál-
ták az arra ki rendelt személyek, és ugy adtak jelt a* 
viadalra. 

5-ször. Hogyha valamellyik fél meg nem jelent a' 
kirendelt napra , a' másik fél estéli harangozásig maradt 
a' viadal' helyén , 's akkor azt győztesnek kiáltották ki 
a' b í rák; 55) ha pedig a' viadal megesett, a' szerint a' 

54) Hinc est igitur quod accedens ad nostrae majestutis 
praesentiam Petrus filius Beten de Budafalva noster 
pugil specialis, utidecies se in arca certaminis nostro 
ex mandato ut pugil strenuus probando triumphum 
laudabilem et optatum obtinuisse rememorant" (Ka-
tona, Hist. Crit. VI. 678. Botka. p. 90.) 

35) ,,Et in aream duelfi illum introducentes suos adver-
sarios per totum diem exspectarunt, qui penitus non 
coniparuerunt, nec pugilem suum transmiserunt. Fost 
modum cum sero factum fuisset, pugilem udvarnico-
rnm justificatum de area duelli eduximus" (1244böl 
Botka. p. 38.) ismét ,,lpso die dirnicationisclictiduelli ad-
veniente praememorato Pobur filio Myke suum pugi-
lem super equum armis bellicis bene munitum in area 
certaminis statucnte , et usque horam legitimam cum 
suo pugile in loco certaminis expectante" (1334böl Bot-
ka, p. 51) Mátyás Ítéletében mondatik l47 7böl „Et ne 
ipsius duelli dimicatio ad crepusculum difleratur, sta-
tuimus decernendum; ut quaecunque partium erecto 
tentorio ante pulsum vespertinum pugilem suum sta-
tuere, et ipsius duelli certamen dimicari faeere omi-
serit, talis pars contra partém alteram praemissa suo 
modo exequentem pro parte in ipso duello suecumben-
te eonvinci mereatur, et convicta remaneat eo facto" 
Botka, p. 60. 
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mint ki győztes volt ítéletet hoztak, 's a 'büntetést meg-
határozták. Ezen büntetés' meghatarozása gyakran felte— 
telesleg kivan már mondva az első ítéletben is , melly-
ben a' baj viadal megengedtetett , azonban a'második í té-
letben az már a'vesztett félre alkalmaztatva, 's többnyire 
az első Ítélet is mint egy históriai bevezetéskép abban 
bele foglalva van. 

Nem bizonyos, lehetett-e a' bajviadali ítéleteket 
minden különbség nélkül a' királyhoz vinni , azokon 
vál tozta tni , vagy uj per t kezdeni ugyan azon egy tárgy-
ban. Az első időszaki oklevelek' kevés számából ítélve 
ugy látszik hogy 1-ső Károly ' idejétől kezdve a' birák 
függetlenül Ítéltek, 's végre hajtották Ítéleteiket, ha a' 
bajviadalt nem a' király rendelte meg , 's nem az udvar 
előtt folyt az le. 

Második Andrásnak két ítélete van 1 2 2 8 - b ó l , 
1231-ból ugyan azon személyek egy tárgyú perében, 
IV-dik Béle pedig Miklós helyettes országbírónak és 
László nádornak polgári és fenyítő perbeli Ítéleteit erő-
sítette m e g , 's azon kivül e' királynak tulajdon ítéletei 
is vágynák mind po lgár i , mind fenyilői perekben, sőt 
Kerchelich , 122 ó-böl említ más oklevelet , mellyben 
második András király baj viadal által eldöntött perben 
u j perkezdést engedett meg. ze) ; ugyan e' király 1 2 3 1 -
ben költ határozásában, mellyben az ország' szabadsá-
gait viszont megerősíti , a' 24-dik czikkelyben arról is 
te t t rendelést , hogy a' viadal helyen megholtak özve-
gyei bátorságban maradjanak, és hozományaikat, senki 
elnevehesse. E7) Mind ezek azt gyaní tat ják, hogy az 

36) Histor. Episcop. Zagrab. p. 329. Botka. p. 90. 
37) A' Prisztáldusokról 1. Pergert, 1. e. I. i l 4 * - ] l 9 . k i 

a' sláv Prestciw szót = biztos, commissarius, véli hihető 
kútfőnek a' származtatásra. A' kik e' szó felett csak 
hazánkban irtak, kivévén a' perest oldó származást vi-
tatókat, mindnyáján megelégedtek a' sláv nyelvbéli fel-
világosításokkal , mellyek azonban csak egy oldalasía^-
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Árpád törzsökü királyok' idejében szorosabb befo-
lyást gyakorlott a' k i rá ly i udvar a' bajviadali perek" 
ellátására. 

gi philologiai próbatételek, ha egy lépéssel azontúl nem 
lépünk , mint a' mit a' slúv nyelv nyújt. így Engel is 
megelégszik a' sláv pristoit szóval = dabey stehen; 
pristaldus = assistens, satelles (Jenaer Literat. Zeitung 
1798. Nro 55.) Gyarmatin már különféle formákban 
állítja elönkbe e' sláv szót „Est vox originis russicae 
uti ex sequentibus elucet. Pristal ~ appositus, ad-
junctus , adstans. Prisztawnik — parastata, astes , pa-
rasztates. Prisztáw= Zuchtmeister, lictor Gerichls-
diener , apparitor, stator , in ius voeans. Prisztawli-
waju = lites ago. Perperam conanter quidam hanc vo-
cem ex ficta voce hungarica perestoldó derivare (Be-
l i i , adparat. ad hist. hung. p. 191. 201. 237.) Benkő, 
Transylv. T. 1. p. 398. Katona, III. p. 93. „vocabular. 
p. 62. De nem kell gondolni, mintha csak egyedül 
a' sláv nyelv bírná a' pristaldus szóra a' gyököt mert 
az a' deák, persa , nemet nyelvekben is megvan, 
a' folyó betűk / r egymással felcseréltetései, kivált 
a* szóképző ragokban alyar, ely er, tudva van, 's a' 
felhozandó példák igazolni fogják azt is, hogy a' 
deák praesto ige értelme (qui aliquid praestat, szolgá-
latot , dolgot, munkát, visz végbe) lappang a' csak-
külsŐ formákban módosított rokon szavakban. így Ham-
mer a' persa perestar szót a' német Prisztcr szóval 
egynek veszi. Peresztar — minister. Priester régi angol-
ban priesi (Fundgruben des Orients. VI . B. p. 162Nou-
veau Journal asiat. 78. p. 566. és 75. p. 279.) I l e r -
belotban Atesch , Perest = adoraleur du feu , igy ne 
vezik a* perzsák úgymond Zorov.isler k ö v e t ő i t k i k 
a* tűznek szolgálnak peresz tarchoda = isten szolgá-
lója vagy szüsz Mária neve az alkoran perzsa fordításá-
ban (Bibi. Orient. T. II. p. 432. T. III. p. 401) Ade-
lung nagy szótárában a1 Priester' módosításai pristira, 
prester,preost ,prast, prestur, priest, pr étére, prete, mel-
lyeket a' görög presbiterhez csatol. Wiguleius Hund' 
glossáibol i r ja k i Leibnitz e' közép évi praestaria deák 
szót = Lehen a praestando, leihen = praester (Coll. etym. 
p. 255. P. 1.) A''franczia academia' szótárábanpraeste = 
promt, adroit, agile, advertbíaliter v i te, promptement 
praestement «= habilement, ä la háté,prestessi\presto ola-
szul a' rausikában sebes mozgás,*prestissimo — treg yite 
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6-szor, Mint egyél) ordaliákban, ugy a' bajvia-
dali perekben Pristaldusok híták a' vádlottakat biró elé-
be , 's azok az Ítélet végrehajtására alkalmaztattak. 

7-szer. Az ítélet' hozásért birói taxát kellett fizetni 
a' vesztett félnek, a* mi az 1228-beli oklevélben Judi-
cium dupli vulgo kewetsegh-nek mondatik. A' taxa' 
mennyiségét nem lehet az oklevelek után meghatározni, 
csákányit lehet kivenni, hogy annak egy harmadrésze 
a' győztes , két harmad része a' biró' kezébe ment , 's 
ez a' szabály akkor is megtartatott, mikor főbenjáró 
vétségért a' vesztett, vagy épen megnem jelent fél min-
den vagyonaitól megfosztatott. Több példák vágynák 
arra is, hogy a' felek a' viadal napján sőt a'viadal köz-
ben is megbékélhettek, (pugilibus partium invicem diu-
tius dimicantibus mint az 1270-ben költ oklevélben áll) 
mikor is viadali béke bírságot fizetett mind a' két fél a' 
bírónak , de a' menyiséget i t t sem lehet az oklevelekből 
meghatározni. 

4. §. A bajviadaV második időszakáról. 

A' baj viadal' második időszakára Mátyás király alatt 
hozott törvényből, és azon jegyzetekből, mellyek ,,Ob-
servationes Processus causarum militaris curiae re— 
giae in facto honoris usu receptae tör vény könyvünk' 

prét — Darleihung , Préteur rr Praetor préteur «= darlei-
her , preter prétre = priester mind összesoroztetnak. 
Innen Grimmben régi felső németben pluostar = sacrifi-
cium ( 1 , 1 7 6 . Gramm.) Lachmann, pedig a' Dissen ál-
tal kiadatott Tibullus helyére irja a' presto szóra, pre-
sto, presto, ma is mondja az olasz űr, cselédjének, mint 
régen a' római cseléd mondotta urának presto surti pre-
sto'. mint áll Tibullusban Pauper erit presto tibi pre-
sto (alig. Liter. Zeit. nro 109. 1836) a' Prisztaldus 
vagy mint art. XX. 1231 iratilc prestaldus épen i l ly 
Liroszolgát jelentett, k i a' parencsokat véghez vitte. 
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második kötetében (p. 201—202 . Budae, 1779.) álla-
nak, lehet felvilágosítást venni. A' régi bajviadali szo-
kást módosító törvény' foglalatában megismerték a' k i -
rály és az ország' rendei, hogy az sok csalásra okot szol-
gáltatott, hogy béres bajvívók által csak veszedelmez-
tetik az ü g y , a' mellett Magyarországon kivül másutt 
hallatlan is az illy perlekedés mód , (illud judicii genus 
extra hoc regnum in mundo inauditum; ámbár ez állí-
tás külföldi példák által nem igazul is meg) azért meg-
határoztatok , a) hogy többé törvényes bajviadal nem 
engedtetik meg birtok keresetekben , vagy más olly erő-
szakoskodásokban , mellyekben azon kívül is nem nehéz 
bizonyítás módokat szerezni. 

b) Mivel az ország' rendes törvényszékeinél papi 
személyek is ülnek, kikhez illetlen dolog, hogy bajvia-
dali ítéletekben részt vegyenek, többé ottan bajviadalt 
nem is ítélhetnek, hanem egyedül a' király' katonai ud -
vara (vagy is hadi tanácsa) adhat arra szabadságot bizo-
n3^os épen e' törvényben meghatározott esetekben, mely-
lyekben más úton semmi bizonyítást nem lehetne sze-
rezni, úgy mint: 

c) Ha valaki más által , mikor egyedül van az ú t -
ban , megfosztatnék, vagy valaki másnak tanúság nél-
kül kölcsön adna valamit, vagy titkon fülbe súgna, a ' 
mit más nem hall. 

Ezen törvényes változtatás és megszorítás által az 
ország elejét akarta venni a' már elhatalmozott és sok visz-
szaélésekkel egybekötött bajviadali szokásnak' 's ámbár 
ez a' törvény tiz év múlva szóról szóra megujítatott i s , 
annak sikeres következését még sem lehet tagadni, mert 
lassanként egy más alakú bajviadali szokás állott lábra, 
melly merőleg személyes vo l t , mint azt a' becsület-
beli perlekedés felett készült jegyzetekben a' törvény-
könyv' végén olvashatni. Botka ezen jegyzeteket az 1486-
ban hozott törvényhez tartozó glossáknak nézi, de Sze-
gedi attól független ki dolgozásnak véli, 's azt mondja, 
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hogy az 1486-ban hozott törvénynek ereje ezen fe l -
sőbb helyről rendelt útasitás által szűnt meg. 38) 

Nem tudni mikor készültek e' jegyzetek, vagy utasítá-
sok, azon körülmény,hogy mindjárt kezdetben a' helytartó-
ról (Locumtenens) van szó , ki az illy perekben elnök, ha az 
országbirája távol van , azt gyanítat ja, hogy vagy 1-ső 
Ferdinand' vagy 1-ső Maximilián idejéből valók, mert 
a' helytartóság épen 1-ső Ferdinánd' idejében vált rendes 
h iva ta l lá , 's tulajdon biróhatóssága volt ( 1545 : 35 . 
1 5 4 6 : 60. 1 5 5 0 : 57. 1 5 5 2 : 28 . 1 5 6 3 : 25. 1574: 
18. Kelemen, Hist. Juris ungar. p. 175 . ) Azonban a' 
bevezetés' kezdete ,,Causas more militaris curiae regiae 
motas ex antiquo et longo usu conßrmata consvetudine 
judicat et discutit dum ipsa curia praesens est comes j u -
dex eiusdem curiae, eo vero ab aula absente locumte-
nens regius , vei cui r ex judicandas committ i t" oda 
m u t a t , hogy az érintett jegyzetek sokkal későbben 's 
talán Leopld' ideje alatt készültek. 

Minden tekintetben a' leirt permód becsületi dol-
dokban harmadik formáját képezi a' bajviadali szokás-
nak , melly szerint annak tárgyai is világosabban meg-
magyaráztat tak, a' mellett a' megsértett félnek szabadsá-
gában hagyatot t , ezen bajviadali szokástól eltávozva ren-
des törvény' utján élégtételt keresni. 

A' mi már a' tárgyakat i l le t i , mind azon kétséges 
és bizonytalan esetek i t t is megemlíteínek , mellyekről 
az 1486-be l i törvényben szó van, a' mellett alku', ígé-
ret', hit% becsület szegés' eseteiben , akár szóval, akár Í rás -
ban mentek is azok végbe, meg engedtetett a 'bajviadali 
p e r , mint azok ellen i s , kik valakinek szabad elmenetelt 
's oltalmat (salvus conductus) ígér tek, 's azt meg nem 

38) Verum etiam ibi (in curia militari) hoc judicium non 
amplius usum habet, et alter processus super prae-
missis casibus ordinatus est; vocitaturque etiam num 
militaris curiae regiae (Tripart. Juris Hung. Tyi ociniun 
Tyrnaviae. 1751. p. 24o) 
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t a r t j ák , igy a' más becsületében gázlók, hüségtelenek, 
kurafiak, hiteszegettek, hazugok ellen is. 

A' felidéző levélben ezen utasitás szerint elokellett 
adni a' megtörténlek' körülményeit, melly előadáson 
többé változtatni nem lehetett, a' peresek személyesen 
jelentek meg ügyvédeikkel együtt a' biró előtt , a' ki 
meg nem jelent becsület vesztésében marasztaltatott; 
azonban még is ha kimutatta későbben, hogy győzhe-
tetlen akadályok (p. o. betegség, árviz stb.) miatt nem 
jelenhetett meg, kegyelem' utján u j Ítéletet nyerhetett. 
Különbözött ez az ujabbi bajviadali szokás a* régibbtől 
abban is, hogy a' bírónak kellett elébb megítélni , van-e 
bajviadalnak helye, vagy nincs? 's magától egyik fél 
is a' másikat czövek' adás állal ki nem hihatla, mig a* 
bíró nem ítélt. Különbözött abban is, hogy a' felek bé-
keségre többé a' per' elvállalása után (litis contestatio) 
nem léphetlek. 

Ha a felidézett tagadta a' biró előtt a' becsület' 
megsértést, 's állitá, hogy nem voll czélja sérteni, ezen 
kinyilatkoztatása elégtétel gyanánt szolgált, 's többé baj-
viadalra nem kerülhetett a1 dolog: ellenben ha a' v ia -
dal' napjáig nem tagadta a' panasz' valóságát , hanem 
akkor a' felebbi értelemben nyilatkozott, ez esetben élete 
ugyan megkíméltetett, de becsület nélkül maradt. Egy 
más különössége e' permódnak abban is állott , hogy ha 
a' felek' kihalgatása után hozatott bajviadali ítélet, a* 
király kegyelmet nem adhatott, sem az ügyészek' előadá-
sain változtatni nem lehetett. Megemlítelik végre a' 
jegyzetekben Verböczi, Tripart. P. 2. tit. 30. §. 4 , 
melly szerint a' meg nem jelent félre mint becstelenre 
hozott ítéletben kitétetett, hogy annak az emberi társa-
ságot kerülnie, különböző színű ruhában öltözködnie, 
kender kötél övben és mezítláb kell járnia. 

A' Mátyás király alatt módosított bajviadali törvény 
a' XVI-dik század' második feléig divatozhatott hazánk-
ban, mert a' tridentumi zsinat (1545 —1564) végké-
pen eltörlötte a' bajviadali perlekedés módokat (sess. 25. 
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c. 19.") melly végzésnek valamint másut t , ugy hazánk-
ban is befolyásának kellett lenni. Meddig tartott har-
madik formájában a' bajviadali szokás közöttünk, ér-
tekező nem tudja megmondani, ugy látszik az idő elébb 
mentével magától szíint az meg. A' mi példákat Bot-
ka felhoz a' XVI-dik százodból mint Bakith Pál és 
Török Bálint közt történt bajviadali kihívást 1537-ből 
ismét György kapitánynak, Hubjar Agával bajviadala 
1548-ből, melly et Tinódi versekbe is foglalt, azon vi-
tézi duellumok' sorába iktathatok , mellyek a' lovagok, 
vagy fegyverrel bánó nemesek közt mindig divatoz-
tak , mellynek gyenge árnyéldatai ma is, mint a' régi 
vitézi szokás' maradványai a' katonai tanúlói, és ne-
mesi rendben itt ott mutatkoznak azon különbséggel, 
hogy ma az illy baj viadalok is egyáltalában tilalmaz-
ta tnak , XVI-dik században pedig királyi engedelem 
mellett szabadosok voltak, mint Török Bálint levele 
nyilván bizonyítja. „Supplicabímusque majestati suae 
serenissimae, ut sua serenissima majestas r os ad tuam eli-
beret, verum si sua majestas ad id consentire nollet ete. 
Botka. (p. 6 7.) Zápolya Jánosról is azt írják Istvánlx 
és Bethlen Miklós, hogy 1540-ben szászsebesen két ne-
mesösszeveszvén tőle kértek engedelmet bajviadalra, ki-
ket egymás közt meg nem békéltethetvén, midőn en-
gedelmet adna már hírtelen meg is halálozott a' fe-
jedelem, utolsó szavai lévén boszúságot teszen nekem.4< 

Zavodszky György diariumában is említetik Bo-
ry Mihály bakabányai alkapitány duelluma Ibrahim 
Agával 1590-ből, mellyet Botka, Istváníi után 1589-
re teszen. 

Ezen merő vitézi bajvivások mellett divatozott 
hazánkban a1 tournirozás is , egyik neme azon vitézi 
játékoknak, mellyek a' közép korban sőt azután is a' 
lovagvitézek mulatságait tették. Az orosz nagy ber-
ezeg II-dik Islásláw 1150-ben magyar segítséggel nyer-
vén vissza herczegi székét, fényes magyar lovag játé-
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kokat adatott Kiew városban, 's sógorának I I-dik 
Geyzának háladatos köszönő levelet i r t , mint Tappe 
Oroszország' históriájában olvashatni. (1. B. p. 205.) 
I l l y vitézi játékkal tisztelték meg Maximiliant is ko-
ronázásakor T ú r i György és Gyulafy László, mint Ist-
vánfiban olvashatni, söt 1608-ban is, hogy 11-dik 
Mátyás megkoronáztatott, vitézi játékokat akart adni 
a* magyar nemesség , 's a' királyért 's koronáért vé-
révei megbizonyitani hívségét, de a' király szeren-
csétlenség' elkerülése végett, ezt meg nem engedé.I9). 

II, R É S Z. 

yf k ü I f ö l d? bajviad alairól. 

A'germán fajú népéknél , mint Wilda* tudós ér-
tekezéséből láthatni 40), közönséges volt a' baj viadal akár 
ugy tekintjük azt, mint magánosok által használt esz-
közt az elégtételre, akár mint törvényes módot, melly 
által a' személyes boszdvétel bizonyos szabályok közé 
szőri tátott. 

59) „Aderant subito militum ac nobilium pária aliquot, 
qui in monomachiam pro regis novi honore, hasta aut 
gladio, roanu ceterum inermes decertare, ac sangui-
nern sacrae coronae regisque honori litare obstinare 
deerevei'unt." So\emnia inauguralla. M. J. K_ovachich 
e synchvono M. SS. Botka. p. 93. Valamit hasonlít eh-
hez az angol koronázási szokás, miről alább leszen 
sző. 

40) Az Ersch e's Gruber által kiadott ritka és drága Ency-
clopaediában, melly a' pesti magyar nemzeti Cassinó 
könyvtárában megvan, találni fel Wilda derék érteke-
zését az ordaliakról, mellyet követett értekező a' kü l -
földi bajviadalok előadásában , 's salnálja, hogy a' be-
cses dolgozattal előbb nem volt ismeretes, mert i t t 
a' ttiz és forró viz próbákról is számos adatok vannak, 
mellyeket első értekezésében nem használhatott. 
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Régi hiedelem vo l t a' népek közt , hogy a* had' 
kimenetele az istentől függ, (Deum adesse hellatoribus 
credunt." Tac. de mor. germ.) vagy mint a' magyar példa-
beszéd is tartja házasság, hadverés isten dolga; 's ezen 
hiedelemből eredt a' törvényes bajviadal is, mellyben 
köz vélemény' szerint az isten kimutatja egyik vagy 
másik fél' ártatlanságát. 

Azt mondja Wi lda , hogy a' közép századokban 
Európában uralkodó egyik főnézet volt a' mi t Saxo 
Grammaticus írode nevü királynak szájába ád, k i első 
felállitá Dániában a'törvényes baj viadalt ,,Spesiosius vi-
ribus quam verbis confligendumI. Ottó császár is 
inkább akarta kard , mirjt választott birák által vala-
melly törvényes kérdést eldöntetni , mivel nem akarta 
mint Wittechind i r ja ^Viros nobiles ac senes populi in-
honeste tractare.u kezdetben mig a' lovagok vagy ne-
mesek' osztálya állandó alakzatot nem kapott a' feudá-
lis szerkezetek' következésében, minden szabad sorsú 
fegyvert viselhetett, azért baj viadalra is alkalmatos volt, 
minekutána pedig a' feudum lábra kapott, köz élet elvé 
vált Európában, hogy csak nemes születésüek viaskod-
hattak, miért is az egyenlő születés bajviadali jogairól 
a' germán fajú népek régi törvényeiben gyakori említé-
sek tétetnek, 41) honnan lehet azon történeti jelentet is 
megmagyarázni a'mit Thuanus (Libr. X X V . ) Rohán Fe-
rencz özvegyéről beszél, kit egy Sancerre nevü gróf fa-
t yú gyermeke becsületében meg kisebbített, 's az öz-
vegy' kérője Laval gróf jegyese megsértőjét születése mi-
att nem tartván érdemesnek bajviadali kihívásra, azt 
vadászatban gyilkolta meg. 42) 

41) Sachsenspiegel 1. 62. Schwabenspiegel 385. § 14. 15 
Wilda' jegyzeteiben 86dik szám alatt: vesd össze Mei-
ert is,,Geschichte der ordalicn ins besondere der ge-
richtlichen Zweikampfe in Deutschland. Jena, 1795 
p. 240. 

42) Bayle Diction. Hist. et eritique Tom. IV. art* Rohart 
Jim-ee de. 
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Hogy a' magyar és külföldi bajviadali szokások-
ban több hasonlatosságok fordulnak elő, ellehet könnyen 
gondolni, mert egy kútfőből eredtek, illyeti p. o. a' ju-
diciurn duppli, vulgo követség mint második András' 
oklevele emliti , melly Friesiaban ís meg volt. W i -
arda, ki a' friesek' törvényeit németre lefordította jegy-
zi meg a' 10 5 $- ra , hogy a' k i a' baj viadalban vagy 
forró viz próbában vesztett, tartozott nem csak az Íté-
letért járandó kettős taxat (verdoppelte taxmä3sige Bu-
szé) lefizetni, hanem azonkívül a' status' kassájába is 
kellett neki fizetni, miért is a' frieseknél a' viaskodás 
előtt hét szomszédnak kellett a' viaskodók' birtokait 
megvizsgálni, és csak tehetősök eresztettek bajviadalra. 
43) A' panasz bebizonyításra való köteleztetésre is van-
nak példák mielőtt bajviadali Ítélet mondatott volna. 
A' béres vagy fogadott bajvívóknak elébb megkellett 
esküdni, hogy urok panasza igazsága felől meg vágynák 
győzetve, és csak úgy eresztettek bajviadalra, de ma-
gának a' panaszlónak is töbször tétetett kötelességül arra 
hitét letenni, kogy igaz okkal panaszolkodik. Igy Lui t -
prand longobard király törvényeiben olvashatni. ,,<SV-
,, quis alium asto animo, compellaverit de pag na, 
„ quae fieri sólet per pravas personas (ezeken a' pu-
,, gilekel vagy béres bajvívókat kel l érteni) praebeat 
„ sacramentum ipse, qui compellat solus et dicat 
„ juratus, qui a non asto animo ewn per pugnam fa-
„ tigare quaerat, nisi quod certam habeat suscipio-
,, nem sive de furto fuerit, sive de incendio aut unde 
,, causa ipsa compellatio agitur.u 

A' friesek törvényeiből is hoz fel Wilda ez eskü-
vel való bizonyításra példát, ,,/s qui compositionem 
„ homicidii quaerit in reliquias sanctorum juret, se 
,, non alium de hac re interpellaturum nisi eos, qui ei 

43) Wilda értékezésében bizonyító helyek még a5 régi frie-
siai törvényekből a' 38. 42. 43. 48dik czikkelvek. 
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„ ipsius homicidii suspecti sunt.u Az arragoniai király 
Ildefons rendeletében 1187-ből ez eskü juramentum 
calumniae néven is neveztetik. A' bajorok' angelsaxok 
közt meg volt ez a' szokás, sőt a' szászok törvénye sze-
r int mind a' kétfélnek előre megkellett esküdni ártat-
lanságuk mellett, 's lígy kezdhettek bajviadalt ; sőt 
arra is vannak példák, a' mit Tinódi György kapitány-
ró l i r , hogy a' bajviadal előtt meggyóntak a' felek, 's 
sacramentummal éltek 45). 

A' longobard , szász, sváb , angelsax 's más régi 
törvényekben meg van az is határozva, mikor és k i -
nek lehetett személye helyett más bajvívót állítani: ugy 
mint : 

1-ör megengedtetett azoknak, kik testi gyengeség 
korosság, vagy gyermekség miatt személyesen nem vív-
hattak , ,Non liceat campionem pro se dare nisi de-
,, crepita aetas aut juvenilis aut infirmitas pugnare 
,, pro7iibuerintu (Leges Longobard. c. 3.) Második Fr i -
drik császár siciliai constitutiójában mondatik: Qui ae-
„ tat is annum sexagesimurn tetigerit, et qui nondum 
,, XXV. annorum curriculum impleverurd, per se 
,, pugnare minimé teneatur , sed possirit, ad defen-
,, sionern suam, non cum alios imputunt subjicere cam-
„ pioues.u 4G) Ellenben Angliában büntetői keresetekben 
helyettes bajvívás nem engedtetett meg, hanem akkor 
az ordáliák' Vagy isteni Ítéletek más neme választatott. 47) 

2-szor Az asszonyoknak is szabad volt bajvívókat 
fogadni. ,,Si mulier maritum veneficio dicatur occidisse, 
„ proximus mulieris campo eam innocentem efílciat, 

44) Wilda , 53. 54. 55. 56. szám alatti jegyzeteiben. 
55) Wi lda, GOtlik szám alatti jegyzetben, 's vesd össze 

Bayle Dietionaire Hist. et Critique , artiele Breante. 
Tom, I. p. 660 

46) Canziani leges Barbar. Vol. í. p. 352. Saxenspiegel, 
art 48. 49. 

47) Biener, Beyträge zur Geschichte des ínquisitions Pro-
cesses p. 254 — 276. 
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,, aut si campionem non habuer i t , ipsa ad novem vo-
,, meres ignitos examinanda mit ta tur ." (Lex Anglo-
rum et Ver inorum, tit . 14. Saxenspiegel. 1. 43.) Mi-
vel azonban nem mindig ajánlkozott rokon az asszonyok 
helyett viaskodásra, 's pénz szűke miatt sem fogad-
hattak mindenkor bajvívókat , megengedtetett a* schváb 
törvények szerint nekik. hogy magok is viaskodjanak, 
miből egy külön neme kerekedett a' ba j viadalnak, 
mellyben az erők egyenetlensége számba vétetvén, a ' 
viaskodás mód ugy alkalmaztatott, hogy csupán ezen 
tekintetből az aszonyi nem meg ne gyözetethessék. E ' 
saját nemét az asszonyi viaskodásnak közölte Thomasius 
a' wolfenbütteli könyvtár ' egyik kéziratából, mellyben 
az körüláliásosan levan írva, és rajzolva. 4S) 

3-szor. A' papi egyes személyeknek, és egész testüle-
teknek is hasonló szabadság adatott.. Második Ottó császár 
idejéből Wilda a'lombardiai törvényekből ezeket hozza 
fel. ,,De ecelesiarum rebus ut per Advocatos fiat (scili-
cct pugna) similiter jubemus: (cap. 3 . ) I s m é t , , U t eccle-
siae , seu comites et viduae lites suas de his, quae s u -
praseriptis capilulis continentur per consimiles advo -
catos per pugnam dirimant4 ' (c. g.)De csak a világi t ö r -
vényekben volt a' papi személyeknek a' bajviadal t a r -
tás fogadottak által megengedve, az anyaszentegyház 
ellenben azt is mindig ellenzette, mint II-dik Caele-
stin pápának l l 9 4 - b e n költ rendelete tar t ja „Nec p rae -
j, dictus sacerdos licet non ipse , sed aliquis pro eo 
,, in duello pugnaver i t ; debet in sacris ordinibus mi— 
j, nistrare, sicut enim t radunt sacrorum canonum inst í -
„ tuta Még világosabban mondja 1195-böl „Cum 
j, íf duxeri t sedem apostolicam consulendum, u t r u m 
„ super ecelesiarum possessionibus duella debeant sus t i -

48) Thomasius, de constit. erimin. Caroli V. Halae , 1718 
519 not. r . Wilda mind ezt, mind egymás nemet az 
asszonyi bajviadalnak közli, 's azt jegyzi meg hogy 
1288ban Bernában is volt rá példa. 

TUDOMÁNYT. Ú. F. I . K. II. 1 9 
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,, neri, taae duximus sollicitudini respondendum, quod 
,, in eo casu yelaliÍ3 etiam hoc non debet tolerare." 49) 

4-szer. A' fő rangú személyek is állíthattak magok 
helyett bajvívókat. Burchard wormsi püspök' szent Pé-
ter' familiai törvényeiben rendeltetik „Sí autem tarn 
„ dígna persona est, quae pugnare cum eo prae tan-
„ ta re dedignetur, vicaríum suum ponat4t (c. 19.) 
A' fejdelmeknek, nagy uraknak sőt az ecclésiáknak is 
tulajdon fogadott bajvívói voltak, k ik állandó fizetést 
húztak, 's ez időben vehette az angol koronázási szokás 
is eredetét, mellynél fogva ma is, ha a' király koronáz-
tatik, egy lovag bajvívó felfegyverkezve áll elő 's ajánl-
kozik baj viadalra mind azokkal, k ik merészlenék ta-
gadni, hogy az tij királynak nincs joga a' koronához. 
Második Richard király alatt a' Dimek família bírta örök-
ségben az i l l y hivatalt. 

„Interea praeparavít se quidam miles Dominus 
Joannes Dirmnek, qui clamabat se habere jus ad de~ 
fendenda jura regia Mo die et etiam si opus esset du-
ello conjlingendum , si aliquis praesumet affirmare, 
regem non habere jus in regno Angliaeu. Bracton 
angol törvénytudó azt jegyzi meg Walsingham e' he-
lyére , mellyben II-dik Richard, koronázása módját i r -
ja le. „ V i d e t u r autem miles pátriám repraesentare, 
qui a rex non pugnat, nec habet alium campionem 
quam pátriám,í( 50) 

Ez állandó 's rendes fizetést húzó bajvívók mel-
let t voltak közönséges 's mindenkihez bérért elszegődő 
bajvívók is, k ik mint Mátyás törvénye is igazolja, sok 
csalárdságokat vittek végbe, azért semmi polgári becsü-
letek nem volt hihetőleg azért, mert mesterségek már 
ollyan volt, mellyben minden vérdíj nélkül meg is öle-
tethettek. Felebb lát tuk, hogy az i l ly bajvívók' a' 

49) Wilda, l. c. 98dik szám alatti jegyzetben. 
50) Wilda , lOldik jegyzetben 
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lombard törvényekben pravae personae czimmel i l le-
tetnek. II-dik Fridrik császár siciliai bajviadali rendele-
tében is ezekre czéloz, mikor t i l t j a , hogy a' kélfél ba j -
vívói előre ne egyezkedjenek „Se non debeant a/p'dare, 
quod manibus vei dentibus et módis quibuslibet pote-
rint, alter alterum non ojfendatjmo unus ad confusionem 
alterius toto posse conetur.4< 51). Angliában az illy ba j -
vívók' előre mint a 'bará tok megnyireltek, mint kitet-
szik 1-ső Richard' törvényéből 1173-ból „JLatro de-

furto convictus tondeatur ad modum caynpionisMás 
oklevélben is mondatik, melly valamelly bajvívó és ec— 
clesia közti egyeségről szól vDe quibus XXX mar eis 
dictus d. Abbas mihi solvent in judicatione dicti 
duelli X marcas, in tonsione mea V. marcas, et resi-
duum dictarum marcarum die armationis meaeíí 

Lombárdiában szinte közönséges szokássá vált f o -
gadottak által véghezvitetni minden bajviadali , 's már 
a' VII-dik században akadni ott nyomaira az illy béres 
bajnokoknak. VYilda erre igen sok helyeit felhozza a' 
longobard törvényeknek, mellyek köziil csak egy ke t -
tő i t említek i t t meg, u. m. Edictuin Rotharis e. g. „Li-
ceat eiper eampionem id est perpugnam, crimen ipsum 
desuper se ejicereí( c. 198 ,,Per eampionem causa id 
est per pugnam ad Dei Judicium decernaturli. A' 
JBajorok közt is többnyire csak béres bajvívók küzdöt-
tek , legalább törvényeikben a' peres esetekben mindig a' 
baj viadal' e' neme említetik (t i t . 8. c. 2. tit. 9. c. 4.), hol 
válaszLás engedtetik a' bepanaszollnak, mint hazánkban 
is szokás volt , ,Cum sex sacramentalibus juret vei duo 
ca7npiones pugnent et sortiant de Ulis cui JDeus for-
tiam dederit" Ismét ,,Si negare voluerit de istis cum 
camphione se defendat, aut cum XU- sacramentali-
bus juret." A' friesek törvényeiben már nincs illy nagy 
szabadság adva béres bajnoki viadalokra, mellyek kivált 
Lombardiában, mint Magyarországban is sok visszaélé-

51) Wi lda, 140-ik jegyzetben. 
19* 
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sekre adtak alkalmat, honnan megmagyarázható, hogy 
'Grimoald, és Luitprand longobard királyok már minden-
kép szoros határok közé igyekezték venni a' hajviadali 
próbát, és későbben I I-dik Ottó császár az Olaszországi 
nemesség kérésére ismét sok perben vissza állította ugyan 
a' törvényes bajviadalt, de kivévén az asszonyokat, gyer-
mekeket, papokat és elaggottakat, másoknak csak szemé-
lyes baj vívásra adott szabadságot. 

A' X IV-d ik de kivált a XV-d i k században minél 
inkább szaporodtak a' panaszok a' törvényszéki baj via-
dalok el len, és még is ez időszakban kivált Németor-
szágban, leginkább gyakoroltattak, sőt kornyíilállásos 
utasítások is készítettek azoknak mi módon tartására 52). 
A' hely 's nemzeti szokások szerint, a' baj viadalokra 
nézve is különbözők voltak a' szertartások. A' ripua-
riusok' törvénye szerint a' királynak kellett elébb a' baj-
viadalt bejelenteni, 's tőle engedelmet nyerni; mint ez 
hazánkban is kezdetben, Botka véleménye szerint gyako-
roltatott ; a' XY I -d i k századból pegig Zápolya János 
fejedelem' példája, és Török Bálint levele igazolják: 
„Super XIV. noctes seu super XL. ante regem 
repraesentare studeant pugnaturiu (lex Ripuar. t i t . 
59. c. 4.) 

Flandriában is igy volta' dolog; Olivier Vred ir ja: 
„ I n legibus feodalibus Burgi Brugeusis aliarumque curi-
arum feodaliwn, tota Flandria , reperi olim in curia 
comitum disceptatum fuisse de duellis, neque unquam 
sine venia prineipis fuisse permissa." 53) 

A' szászok törvénye szerint idegen törvényszék előtt 
nem tartozott senki bajviadali próbára megjelmni , ha-
nem a' panasz' helyén, hol a' biró megengedte , kellett 
a' viaskodásnak is meg történni, majd későbben a' csá-

52) Hanns Tallhöffernek a' XV-dik szászban készült uta-
sítása a' bajviadalok akkori tartásáról, mellyet Dreger 
később Schiichtegroll is kiadott. 

53) Wilcla, 109-dik jcgyzetlen. 
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szarok kiváltsági leveleket is adtak némely helyeknek és 
tisztviselőknek , kik előtt a' meghatározott megyékben 
lehetett csak baj viadalt ítélni. Illy helyek voltak a 'XIV . 
XV -d ik százban: Hála, Anspach, kVürtzburg, Nürn-
bergFrankfurt városok 5 i ) . Második Fridrik császár 
pedig 1258-ban , II—dik Rudolf 1609—béna lotharingiai 
herczegeknek régi privilégiumaikat megerősítették , mel -
lyeknél fogva a' Rhenus és Mosella vizek közt eső föl-
dön, a' baj viadalokat megrendelhették, 's az illy tö r -
vényszékeket elnökségök alatt tarthatták. 55) 

A' bajvivó helyeket rendesen a' birák határozták 
m e g , de voltak rendes c' czélra készült saját bajvivó 
helyek, és olly nelyeken, hol gyakran szoktak viaskodni, 
mint az említett városokban , mellyek felkertelve t a r -
tatok , kerek vagy tojás alakúak, a' frieseknél pedig 
négyszegűek minden oldalról 43 lábnyi szélességűek, 
voltak.. 5ß) 

Az éjszaki népeknél szigetekben tartattak a' baj vi-
adalok, mellyeknek a' skandinaviai regékben Holmgang 
a neve. I l -dik Ottó császár' idejében Hero és Waldo 
grófok Magdeburg mellett illy félszigetben viaskodtak. 
A' ba j viadal* helyén öt rőfnyi bőrt , vagy pedig szőnye-
get terítettek l e , mellyek négy karóhoz voltak kife-
szítve , a' szőnyeg körül még három egy lábnyi széles-
ségű elzárt hely volt négy karó közzé véve , a' vias-
kodóknak három paizsok vo l t , mellyek ha el töret tek, 
újra kellett a' szőnyegre lépni a* két félnek , ha bár 
egyik azelőtt arról eltolatott is , 's a' vágáso-
kat ujabb fegyverekkel felfogni. Ha valamellyik annyira 
volt megsebesítve, hogy vér folyt le a' földre, akkor 
a' bajviadal bevégezettnek tar ta to t t , ha pedig valamel-

54) Meier, Geschichte der Ordalien. p. 295. 
55) Wilda 114-dik jegyzetben: és Du Cange sub voce 

aquae frigidae Judicium. 
56) Wilda, 117-dik jegyzet, és Münster Cosraographia j 

libr. I I p . 805. 
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l y ik a' határ karókon is tú l tette lábait, az úgy nézetett, 
mintha megszaladt volna. Mindenik félnek paizs hor-
dozói voltanak, 's egyik paizst a' másik után nyújtot-
ták át, annak, ki meggyőzeték, három mark ezüst pénzt 
kellett élete' megmaradásáért fizetni. Hogy ha pedig 
valamellyik fél a' baj viadalban meghalt, a' győztesnek 
egy már készen álló bikának fejét kellett még elvágni, 
a' m i Wilda szerint annak megbizonyítására szolgált, 
hogy igazságos baj viadalokban erő j nem pedig boszor-
kányságok által lehet nyerni, más tudósok pedig ugy 
vélekednek, hogy a* megholt lelkeért volt az áldozat, 
vagy pedig a' győzedelem' innepére a' bajviadal' istene 
i l l y áldozattal tiszteltetett meg, 's ezen áldozat által a* 
vérboszú ellen is mentesítette magát a' győztes. 57) 

Mint az isteni ítéletek' (Ordalia) egyéb nemeiben, 
úgy a' bajviadalban is varázslásoknak, ördögi titkos 
mesterségeknek sokat tulajdonítottak, azt hivén, hogy 
azok által az isten' igaz ítéletét ellehet fordítani, mire 
hazánkban is a' Rítus explorandae veritatis czimü káp-
talani jegyzetekben több nyomra akadni, azért az i l ly 
bűbájosságok másutt is tilalmaztattak. A' bajori herczeg 
Tassilo rendeléseiben mondatik. „De pugna duorum, 
quod wehadine vocant. , ut prius insortiantur, quam 
parati sint, ne forte carminibus vei machinis diabolicis 
vei magicis artibus insidiantur." így a' lombardi törvé-
nyekben „Nullus camphio praesumat, quando contra 
alium pugnando vádit herbas, quae admaleficia pertinent 
super se habere." Egy régi formulare szerint meg kel-
lett a' bajvívóknak esküdni is „Non habeo herbas vei 
breves conjutarias.u 5S) E' czélból a' fegyverek is elébb 
megvizsgáltattak, nevezetesen Frisiában a' bíró' köteles-
sége volt , azokat a'bajviadal napja előtt este és más nap 

57) Müller's Sagen Bibliothek. I. Band. p. 107. Lachmann, 
német forditúsa szerint Berlin, 1816. és Wi lda, a' 
122. 123-dik jegyzetekben. 

58) Wi lda , 127. 128-dik jegyzet, és Meier , p. 231. 



Törvénzek? és szokások' hasonlatossága. 297 

reggel megnézni, mellyek a' bírói vizsgálat után a' b a j -
vivó helyen Őriztettek. 

Valamint éjszakon paizshordók voltak, úgy Né-
metországban bajviadali segédek (secundantes) használ-
tattak , kiknek hosszú czovekeik, vagy rudjaik vol tak, 
mellyeket a' lerogyni akaróknak, vagy kifáradtnak bírói 
engedelem mellett támaszúl oda nyújtot tak. Ezen segé-
deknek tiszte v o l t , a' baj viadal' helyét is megnézni , 
valljon az egyenlőkép alkalmatos-e mind a' két félre 
nézve, 's előre gondoskodni, ne hogy a' szél, vagy nap -
sugára miatt egyik inkább szenvedjen, mint a' másik. 

A' mi a' bajvivó fegyvereket illeti, azok az időszak 
és nép szokásokhoz képest különbözők voltak. A' f r a n -
kok, longobárdok buzogánynyal vagy fabotokkal vere-
kedtek ( az alemannok, szászok, fr isek, normannok , 
karddal, vagy is inkább spádéval, majd később a' buzogá-
nyokkal élés csak a' két nép, és bére3 bajvívók közt 
maradt fenn. 59) 

Meier (p. 266 ) kételkedik még, valljon lóháton 
tartattak-e baj viadalok, de honi okleveleink e' szokás t 
bizonyossá teszik, és Wilda Í3 hoz fel példákat, hogy mÁs 
országokban is tartattak lóháton baj viadalok 60). 

59) Ludovici fmper. Capitula ad legem salicam (a. 519.( 
c. 10 iratik. ,,Eligantur duo ex. ipsis , qui cum seutis 
et fustlbus pugnent" Ismét Caroli Mag. leg. Longob. 
c. 66. In campo cum fustibus contendant" Lex Alleman. 
tit. 44 „Cum tracta spata se idoneare (tit. 84) tan-
gant ipsam terram cum spatis suis , cum quibus pu-
guare debent. Saxenspiegel , és a' Sax vagy Sachs 
nevíi rövid kardról Wi lda, a' 138-dik jegyzetben. 

60) Wilda, Allieatus' könyvéből ( de singulari certamine 
Lugd. Bat. 1544. c. 43.) irja ki ,,Qui deditium se fa-
tebitur, judicio divino victus injuste dimicasse censen-
duserit, intentioque actorispro vera habetur, permissum-
que est vietori eius arma , vexilla ephippia, equos , 
armillas sibi babere'4 A' Wisigótkoknál is lóháton, 
tartattak bajviadalok ,,TnpaIatio quoque Bera Comes 
Barcinonensis cum impeteretur a' quodatn vocato Sumi-
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Hazai okleveleinkben előforduló czövek, contus 
'& más i l ly kifejezések, a' külföldi oklevelekben is meg-
említetnek. Frodo dániai király' törvényeiben ez á l l ; 
,,Sin autem quavis de re pugilem popularis impeteret 
ipsum armatus exciperet, cubitali duntaxat stipite 
pugnaturum." Fi lep franczia király'rendeletében 1215-
ben „Quod campiones non pugnent de caetero cum ba-
culis, qui excedant longitudinem trium pedum." II-dik 
Fr idr ik ' siciliai constitutiójában ,,Statuimus praeterea, 
u t a modo campiones habeant claves aequales, non spi-
nosas, nec cum agazonibus nec habentes cornua nec ex 
parte fustis ad modum ungvis" 61) 

A ' bajviadali gyözedelemre nem kívántatott meg 
szükségképen, hogy valamellyik fél meghaljon, hanem 
mint már érintetett, elég volt, ha vér folyt le a' földre, 
vagy a' kiszabott vivó hely határon túllépett egyik 
vagy másik, így a' segédektől fáradság miatt elkért ta-
masz átadása is győzedelmet okozott, a* k i pedig estig 
tudta magát védeni, az ártatlannak Ítéltetett. Oliver 
Wred i r ja Flandriájában. „Neque morte alterius rem 
decisam esse , sed victoria sulliciebat cum alter alterum 
adeo caesum, ut se se diutius defendere non posset et 
campo excederet, aut ultro manus daret, saepe enim 
duello inito et nondum perfecto res componebatur , al i -
oquin suííiciebatcampum obtinuisse" Saxo Grammat. áll, 
„Quod si alter dimicantium relato pede orbis gyrum ex-
cederet , perínde ac victus causae detrimentum recipe-
re t " 62). 

A' büntetésekre nézve is különböző szertartások 
követettek. A' saxoniaí törvényekben csak az rendelte-

la , et infidelitatis argueretur , cum eodem secundum 
legem propriam, utpote quia uterque Gothus erat, 
equestri praelio congressus est , et victus" (l3S-dik 
jegyzet) 

61) Saxo Grammat. 1. 5. p. 86. Wilda , 139-dik jegyzett. 
62) Wi lda, 141. 142. 143. szám alatti jegyzetekben. 
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t ik , hogy a' vesztett félről Ítéletet kell hozni , 's azon 
büntetést kimondani, melly különben az elkövetett vé-
tekre , vagy tettre van törvényesen elhatározva: el-
lenben Brügge városában i ro t t törvény vol t , hogy azt, 
k i baj viadalban vesztett, bitófára kell paizsával együtt 
felakasztani, azt pedig, ki magát feladta , vagy a' ha-
táron túllépett, a' viadal helyén kelljen lefejezni, 's min-
den vagyonától megfosztani. Ellenben a' későbbi né-
met bajviadali rendeletekben csak a' magát önként fel-
adó tartatott becstelennek, a' ki pedig helyben holt meg 
egész tisztességgel temetetett el. A' jerusalemi assisek' tör -
vényeiben (c 98) iratik .,Ut muliere per campioneni de 
quacunque querela decertante, et campione devicto, 
il la in ignem mittatur, et campio furcae addicatur, prae-
terea sepultura ecclesiastica carebit." Második Fridrik 
császár határozata szerint, a' béres bajvivó ha meggyő-
zeték , csak akkor szenvedhetett halált, ha a' vétek, 
miért küzdött különben is halált érdemlett, más 
esetekben karja vágatott e l , mint mindezekről Wilda, 
és Meier gyakran említett munkái bő felvilágosítást adnak. 

III. R É S Z . 
Atalános észrevételei: cC bajviadalról. 

A' történetek bizonyítják, hogy az emberiség' testi 
's lelki élete hármas takaróval burkolva, lényeges m i -
voltát nem tárja ki a' vizsgálatoknak, hanem rá kell 
előbb ezen külső takarókra ismerni, azokat egymástól 
megkülönböztetni, 's az emberről levonni, hogy hozzá j u t -
hassunk. Az emberiség e' három külső takarója, a) a' 
status, b) törzsökös csoportok' együttléte, c) és a' janii— 
liai állapot, A' famíliából tribusba, ebből statusba lép 
az ember által, 's mint a' selyem bogár ugy az ember 
is saját változásokon megy keresztül, ha egyik állapot-
ból a' másikba megy által. Azoknak, kik a' nemzetek' 
eredetéről, rokonságairól írnak, ezen hármas fatyolo-
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zásra szükségeskép kel l ügyelniök, mer t ha csak az egyik fá-
tyo l marad is felrántatlan, már az összehasonlítás hiányos 
lesz, 's characteristicai jegyek' kevés száma miatt bizonyta-
lan marad a' következtetés is. Különösön a' familiai állapo-
toknak megvizsgálása e' tekintetben kívánatos mnnka, mi-
csoda viszonyos arányban állottak vagy állanak a' férj, 
nő , gyermekek, cselédek anyagikép' és erényesleg egy-
máshoz , 's mi módosításoknak voltak 's vannak azon 
kölcsönös arányok alávettetve, ha a' famíliákból tr ibu-
sok , ezekből status kerekedik. 

A' mi már közelebbről a' baj viadal eredetét i l let i , 
szükség i t t is a' familiai és tribusi állapotokig felmen-
n i , mert azokból szivárgott az át a' már rendes szerke-
zetű státusokba, hol már az egésznekjava lévén a'főczél, 
familiai és tribusi saját szokásoknak 's tekinteteknek, 
mellyek külön szakadásra vezetnének, kezdenek a' törvé-
nyek ellene dolgozni, azért a' megrögzött személyes bo-
szuállások , baj viadalok is, mint önkény ü hatalmaskodá-
sok korlátoztottak mind addig, mig a' nevekedő civil i-
satio által végképen eltöröltettek. 

Legegyszerűbb, azért legtermészetíbb is az ember-
ben saját joga érzése , és ha ezen jog valaki által meg-
sértetik, viszont természetes következése annak , hogy a* 
megsértett fél igazságos tettének homályos érzetében azt 
higye, hogy visszasértés, és igya' vett sértés viszsza-
torlása által az első sérelmet jóvá teheti. Közönséges je-
lenet az i l ly elégtétel személyes eszközlése, de a' rendes 
szerkezetű statusokban az már nem olly gyakori, és ke-
ményen ti ltatik. 65) A' kirghis kozákokról tett legújabb 
tudósításokban az ál l , hogy ezen Siberia' és China ha-
tárai közt lévő pusztákon fel 's alá kóborló nép, há-
rom csordából (Horda, Heerde. 6 4) , vagy tribusokból 

63) Zsigmond törvényében l4J)5: 7. 8. oz. ál l, Privata 
vindicta vetita est. 
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á l l , minden sátorban ő t , hat személy lak ik , 's a' sze-
mélyes boszúállás, mellynél fogva k ik i magának elég-
tételt szerez, annyira elhatalmozott köztök , hogy ezen 
rendetlenség miatt elébb utóbb tönkre teszi magát e' 
népcsoport. Nem csak egyes, egyes e l len, hanem 
csoport, csoport ellen folytat boszúvétcli viadalt , 's 

formákban jő elő „Ulpliilásban hairda. Notkerban her-
to , angel saxul hiord, heord, hired, lslandul hjor-d-. 
ángolul herd. A ' Hirt szó alatt pedig hirti, hirto, be-
er de, heard , heord , hiord, liyrde, herd állanak — gond-
viselő, csordás : hirten Strykiusbau = bewahren, angel-
saxul hyrdan, svédiil h/orda Sehweitzban, hirten = 
legeltetni, hollandul Herder csorda = pásztor: angel 
saxul még hiran hyrtan — őrizni, dánul hyre = Feld-
wächter. A' Horde szó alatt Die Horde = eine Herde 
Menschen = csordában élő emberek, angolul horde , 
középévi deákságban orda és horda, tatár szó úgymond 
Adelung , rokon a* német herde szóval, Kéróban már 
chorta = herde." Leib nitz régigallus frank szók gyűj -
teményeiben Hourd Härte = cratibus factae curtes 
inclusiones, corbis , „Germanis Hürde, qua in cluditur 
grex ovium" (Coll. etym. P. I. 21) ugyan itt a' Sldik 
lapon corter vei chortar vei chorter apud Vil leramum 
saepe occurrit pro grege vetcribus Teutonicis usur-
Ratum (herde , hirte , hürde , Gallorum court) mani-
feste conspirant. Hinc Hort germanis est servator, 
hhder in mss Vossii scribitur Semper chorter. ltaque 
non dubito quin chorte grex sit primitivum , chorter 
pastor derivatum Svedis Danisque antiquissimis Teu-
tonismi populis hiord adhuc grex est. Tum Scythae et 
Tartari cohabitationes suas vacant hordás,quae ut nihil a-
liud sunt quam g r e g e s houiinum sic etiam sua linqua (ut 
testatur Melanthon) horda ipsis dicitur multitudo in 
unum congregata. Ad haec Germanis et Belgis adhuc 
saepe illae cratitiae e quibus ovilia fiunt, aut cubilia 
cauíaeve gregum vocantur hwrden, horden. Post i l -
lum Germani adhuc dicunt gregem herde, pastorem 
ipsum hirt. Tandem observari eum hebreaa voce - j - jy 

(éder vagy keményebb spiritussal heder) grex non 
parum affinitatis habere horda, herde , chorte etc. 1. 
Grimm, Grammat. í , 125, 558 599, l l , 62 , 123, 121 , 
hol. hairdeis gótul = csordás. 
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a* legvitézebbek, ha viadaljok szerencsés vo l t , batyr 
nevet nyernek tisztelet gyanánt, mellyel a' magyar 
bátor a' Timur Lang1 (Tamerlan) behadir neve, a 
mongol batour, az orosz boghatyr egy jelentésű 
szók. 65) 

Az arab Beduinek egy része épen i l ly szabado-
san folytatja életre halálra a' duellumot. Tehama v i -
dékén, mintHerbelot i r ja 50 évig is üldözi egyik fa-
mília a' másikat, 's szüntelen csatát keres mig elégté-
telt nem vehet. S6) Így volt hajdan is Arabiában a' 
dolog, Causin de Perceval három régi arab poéták-
ró l tett közléseiben ír ja a' VII-dik százból, hogy Had-
jaf nevű arab főember Akthal' versei által megsér-
tetve érezvén magát, ámbár a' kalifának meg igérte is, 
hogy boszút nem ál l , még is titkon Összeszedte em-
bereit , kiké t a' viadalra rábeszélt. „Harczolni kell 
ugy mond, mint sem gyalázat érjen e' versek miat t , 
azok kiknek szivek van kövessenek, a' gyávák menje-
nek az ellenfélhez áta Egy más arab poéta (Farazdak) 
a* kerbélai csata után, hol Hossein elveszett igy biz-
tatta arabsait boszúvételre. „Ha boszút állatok ugy 
szerencsétek és dicsŐsségtek örökké tartand, ha pedig 
hideg vérrel nézitek el halálát az isten végképen megaláz t i -
teket, úgy tegyétek is le fegyvereiteket, 's bottal járjatok 
ezután, ha boszút nem vesztek a' legjobb ember fijáért.67) 

Oeslner az islamismusról i r t pálya iratában ir ja 
MohammedrŐl. Méltán vádolják ő t , hogy a' boszúállás' 
kívánását koránjában nem gátolta , sőt elősegítette , mert 
nyilván megengedi a' roszat roszszal fizetni vissza , mintha 
az emberek arra a' nélkül is nem készek volnának. Az 
a' k i nem mulatott el semmit, hogy az arabok közt 
szokásban lévő boszuállásokat el nyomja, mellyek meg 

65)( Franke Litteraire. 1835. avril p. 330. 
66) Bibíioth. Orientál. T. I. p. 363. 
67) Nouveau Journal Asiat. 1834 nro 76 p. 303 nro 78 

p. 519. 
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meg annyi európai duellumok voltak, hogy' fogadhatott 
el olly elvet, melly ellenkezik a' társasági jó renddel? 68) A* 
mit Oeslner i t t Mohummedről megjegyez , ugyan azt 
Cicero már Hesiodról meg irta „Quamquam i l lud He-
siodeum laudatur a doctis , quod eadem mensura reddere 
juhet, qua acceperis , aut etiam cumulatiore si possis" 
(Brutus c. 4.) 

A" familiai állapotokban találni hát meg első gyö-
kerét a' bajviadali szokásoknak, mellyeknek eredeti for-
májok sokat különbözött későbbi alakzataitól, neveze-
tesen a' bajviadal kezdetben mindenkor ugy tűnik fe l , 
mint személyes boszúállás és viszszatorlása a' vett sére-
lemnek, azért a' famíliák természeti jogaiknál fogva kö-
teleztetve nézték magokat hozzátartozóikat védni, 's éret-
tek boszút állani. Innen a' vérboszú saját familiai jog vo l t , 
's a' vérdíjban a' familia osztozott. 

A' nemzetek' első régi törvényeik többnyire mago-
kon hordják még e' farniliák bélyeget, p. o. a' r ipua-
riusok és salfrankok' törvényei mind familiai szempon-
tokból eredtek, midőn a'capitulárék más oldalról nagy 
Károly idejéből, márstatusos rendelkezésre mutatnak. A' 
norvégiai törvényekben környülállásosan meg is határoz-
tatnak a' familiai rokonságok' jogai, a'vérdíj' akár kifizeté-
sében, akár annak követelésében. A' vérség'lépcsői szerint 
osztályoztatnak a'rokonok. Tovább nem terjedt a' fami-
lia , mint a' mennyire kimutatható volt a' vérrokonság , 's 
azon időpontban, mikor a' státusok kezdettek egymás 
után fejledezni, észrevehető a' törvényekben czélzott irány, 
mellyet a' keresztyén vallás is előmozdított, minélfog-
va a' familiai villongások, baj viadalok egymás közt 
megszüntessenek, mig nem végre csak a' bűnös' szemé-
lyére szorítatott a' vérdíj' fizetés is , csak a' legköze-
lebbi vérrokonok osztozhattak abból. 69) 

68) Des Effets de la Religion de Mohammed etc. á Paris, 
1810. p. 30 — 33-

69) Cropps , Juristische Abhandlungen B. Ii. p. 432. pél-
dákat hoz fel, mint Wilda es a' Gaupp által kiadott 
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Müller János a* schweitzi szövetség' históriájában 
nevezetes példát hoz fel arra , miképen igyekezett az 
anyaszentegyház az ugyneveztetett isteni békeség, fel-
állításával lágyítani a' vad indulatok' kitöréseit „A ' lan-
sánnai püspök (ugy mond) Hugó' javallatára a' pápa 
parancsolatjára Összegyűltek Romontban „(Waadt canton-
ban) a' körül lévő püspökök , 's az arlesi, viennei 's be-
sangoni érsekek az isteni békeséget következő módon ál-
l í tot ták fel. Minden héten nap' lemente előtt szeredán, 
egy óráig feljövetele után hétfőn és esztendőnként ad-
ventöl nyolcz napig post festum epiphaniale, a' septua-
gesimátol nyolcz napig húsvét' innepe után, mint olly 
napokon , mellyek Krisztus urunk' születése , 's szen-
vedései által megszenteltettek , egy keresztyén is másik 
ellen fegyvert ne merjen fogni, 's a' meg nem tartó 
harmadszori intésre kirekesztessék az ecclesiából, 's egy 
püspök se adja fel az illyennek a' sacramentumot, az 
erre nem ügyelő püspök pedig essék el hivataljától. Hat 
év múlva Burgundia is hozzá állott 's meg esküdt az 
isteni békeségre , ugy Alsatia'fejei is 10o l -ben elfo-
gadták azt." 70) 

thuringiai törve'nyekre tett észrevételeiben. Jahrb. für 
wiss. Krit ik, nro 8l 835. 

70) Geschichte der Eigenossenschaft I. Th. p. 508. Az 
araboknál is megvolt az illy békeidő Causin de Perce-
val irja ,,A' Rédjeb hónapot különös tiszteletben 
tartották az islam ideje előtt az Arabok , az alatt nem 
folytattak egy más közt háborút, még a' gyil-
kosokat sem üldözték, a' vérboszú megszűnt ez 
idő alatt fegyver nélkül bátran utazhatott k ik i , 's ek-
kor mentek seregestöl Mekkába búcsúra vétkeikért bo-
csánatott kérni. N. I. Asiat, nro 79 p. 328. Bergen 
városában Daniában Jola fridr volt neve az illy béke 
időnek, báromhétig tax t̂ott e' karácsoni béke idő ,'s ha 
valaki azt megszegte, és vért eresztett a' vérboszú ket-
tős diját fizette le. Panaszt sem fogattak el ez ido 
alatt a' törvényszékek, kivévén a' mellyek szemé-
lyes bátorságot vagy lopást illettek. Bergen vá-
ros régi törvényei a' XI I XlIIdik záz. Jahrb. für wiss. 
Kritik 1854 October Heft. 
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A' melly mértekben elébb 's elébb ment valamelly 
status a' törvény tudományi ismeretekben, 's lerázta 
egymás után magáról a' régi familiai, tribusi állapo-
tok' salakjai t , azon mértékben keskenyebb határai let-
tek az Önkénynek is, minthogy a' lovag vitézek' idejé-
ben már nem a' familiák csatáztak többé egymás köz t , 
hanem egyes bajnokok folytatták a' kettős viadal t , 's 
annak is mint lát tuk szorító törvényei lettek, mellyek -
nél fogva csak az egyenlő születésűek viaskodhattak egy-
mással ; igy a' szabályozott törvényes bajviadaloknak is 
a' régi familiai Önkény' megszüntetésére kellett mind ad-
dig szolgálni, mig a' status annyira megérhetet t , hogy 
ezeket is eltörölhette, *s a' rogzott szokásokon m u n k á -
sabban ható jótévőbb rendeletek által diadalmaskod-
hatott. 

Minden időkornak meg van a' maga saját szelle-
m e , más szellem uralkodik a' familiák 's össze nem o l -
vadt tribusok köz t , viszont más szellem fejlik ki a' már 
alakulni kezdő statusokban , újra más szellem lengi kö-
r ü l a' rendes erőre jöt t státusokat. Míg a' lovag vitézi 
szellem uralkodott a' királyok is tisztességes dolognak 
tartot ták , ha őket valamelly híres vitéz szokott szer-
tartással Ghevaliérré tette , mikép Yl-dik Károly f r an -
czia királyt (13.90) az anjoui VII-dik Károlyt ( 1 4 2 2 ) 
az alenccni XI -d ik Lajost ( 1 4 6 1 ) a' burgundiai h e r -
czeg, 1-ső Ferenczet (1516) Bayard tették lovag vi té-
zekké , és ez utolsó most már mint Chevalier V-dík K á -
roly német császárt bajviadalra ki Í3 hita levelében, ki 
azt el is fogadta. 71) 

71) Ferencz levelét 1. Reusneri, Epist. Turcic. Lib. XIV. 
Francof. 1598. L. VIÍ. p. 137. mellyben Vdik Károlyt 
hazugsággal vádolja 's kihíja duellumra, a' német 
császár elfogatta a' kihívást, de mivel I. Ferencz a' 
hely is idő felett végre is semmi ajánlást el nem fo-

' gadott , irt Vdik Károly í. Ferdinándnak Julius 5kén 
1528 , 's megköldötte a* levelezéseket is il ly szókkal 
,,Auf dasz ihr daraus des Gegners Feigheit und Bos-
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Mi felehb állott Mátyás király százada szelleménél, 
bizonyítják egyéb tettei mellett a' csehekhez i r t levele 
a' kihivás felett , és az alatta szerkeztetett bajviadali 
törvény. 

Ha a' keresztyén vallás előtti időkre felmegyünk, 
azokban is nyilván nyomaira akadunk a' bajviadaloknak, 
de a' mennyire a' történetírók által feljegyeztettek, azok 
többnyire ollyanok voltak, mellyek a'már szembeszállott 
két ellenség* szemeláttára mentek végbe , mil lyen volt 
a' Horatiusoké és Guriatiusoké , és igy nem magános, ha-
nem közönséges ügyben tartattak. 

A' szent írásban legrégibb példa jő erre elő Saul' 
idejében, mikor a' philistaeusok és zsidók tábora szem-
közt. állván a' sisakos pánczélos Góliáth k i állott a' sor-
bó l , 's a' zsidó tábornak elébe menvén, nagy szóval k i -
áltotta „Válaszaitok magatok közül valakit , ki velem 
megküzdjön , ha engem meggyőz , mi mindnyájan szol-
gáitok leszünk, ha pedig én fogok győzni, ti fogtok nekünk 
szolgálniE' kihívást ismétli újra „ A d j a t o k hát haj no-
kot, hogy ketten viaskodhassunk.4< 72) EJ gőgös em-
berrel Dávid ál lott szembe bottal 's parityával, 's 
mint tudva van, meg is ölte ellenfelét. Góliáth történe-
tét a' keresztyén világ is használta bajviadali felbuzdí-
tásokra. Hollandia és Belgium közt folyt háborúk' alkal-
máival említetik 1600-ból , hogy mind a' két részről 
22 vitéz állott k i , 's a' belgákat papjaik előre neki bá-
toriták vallás szine alatt ; hogy Breauté az ellenfél' 
vezére Góliáth, k i az isten' népét becsmérli, 'a azok , 
k ik őt meggyőzik Dávidhoz lesznek hasonlók, az ur 
felkentjei, 's igy meggyónt*tván , 's az ur vacsorájában 

heit sehet, und alles dem Drucke übergebet, damit 
die sache offenkundig werde, wie es die vernunft wi l l 
denn meines Theils wird es nicht fehlen zum Zwei-
kampf zu k o m m e n " Bucholtz , Geschichte der Regie-
rung Ferdinand des, Ersten 3 Band. fVien, 1832. 

72) 1. Samuel 17. v. 8—10. 
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is részeltetvén őket kiállottak a' viadal' helyre , és 
szerencsésen győzedelmeskedtek. 72) 

Hasonló volt ehhez a' tizenkettők' viadala Dávid' 
és Saul' fia táborai közt , melly 2. Sámuel 2 , v. 15 . 
16. iratik le. A' perzsák' históriájában is hires a tizen-
keLtők' viadala a' turaniak és iraniak közt szakadatlanúf 
folytatot t háborúk' idejében Genk Duarde Rohh név 
a la t t , mint a' Bazman és Cobád közt lefolyt kettős via-
dal is illy nemzeti ügyben hagyatott emlékezetben. 7S) 

Hogy a" görögök közt is tartat tak bajviadalok k ö -
zönséges ügyben, onnan gondolhatni , mert e' szoká3 
köztök művészeti tárgyá vált. I l ly baj viadalok' k iábrá -
zolását láthatni a' régi miveken , (anticjue) Durand g y ű j -
teményében a' 388 -d ik számú korsó edényen, Diomedes 
és Hector közt történt bajviadal adatik elő, mi t a' fe l -
írás is bizonyit, a' 3 9 6 , 397-dik számú edényeken is 
illy ábrázolatokat láthatni. 74) 

Meurs elő adja a' siciliai Diodor után Hyllusnak 
Hercules fiának baj viadalát Echemossal tegéjai k i rá lylyal 
azon időpontban, mikor a' kiűzött heraclidák vissza-
akarták foglalni Laconiát 's Peloponesust, de Hyllus 
elesvén a* hajviadal' következésében, a' heraclidáknak 
vissza kellett t é rn i , és csak később, úgymint harmad-

72) Bayle, Dict. hist. et crit. art. Breauté 

73) Herbelot, Biblioth. orient. T II. p. 168. Tom. V. 
p. 32. Ismét T. IV. p. 35. Leibnitznál is (Opera omnia 
Genevae, 1768 Tom. IV. p. 38) elő van adva a' braun-
schweigi Otto és lankasteri berezeg Henrik közt tőr-
tént személyes bajvívás becsület dolgában 1352ben, 
mellyben János francziák királya mint választott biró 
ítéletet hozott. 

74) Hallisch. Liter. Zeit. 1836 Intell. Blatt, nro 40. Saj-
nálhatni , hogy e' ritka régi mívek' gyűjteménye da-
rabonként adatott e l , a' tudósítás szerint 2704 müda-
rabból állott, 's árverés' útján azokért 313,000 frank 
gyűlt be. 

TUDOMÁNYT. Ú. I". I. K. II. r. 20 
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szőri viszszatértekkor boldogulhattak Temenos , Krcs-
phontes, Aristodemos vezérek alatt szándékukban. 75) 

A' m i végezetre a' bajviadalok' mai formaját i l leti; 
az nem egyéb mint a' lovag világ' szokásának maradvá-
nya , 's mivel fegyvert a' közép századokban csak nemes 
vitézek viselhettek rendesen, 76) a' rendes katonaság' 
felállítása előtt ugy szólván egyedül folytattak katonai 
é letet , vagy legalább katonai tisztségeket egyedül visel-
hettek, azután is , hogy kialudt a' lovagi szellem a' 
rendes katonaság közt fennmaradt a' duellumi szokás, 
sőt az iskolai tanulok közt is gyökeret vert. 

A' Németországi egyetemekben, különösen pedig. 
Prussiában gyakori jelenetek ma is az i l l y bajviadalok 
a' tanulók közt , mellyek azonban ritkán halálosak. 
Bonne nevű városban, hol hires egyetem van, a' tanu-
ló i f j a k , becsüléti bajban pisztolyt, kardot nem hacz-
nálnak vivó eszközül , hanem rapiere-t , mellynek 
markolata ugy van készítve, hogy a' kéz' feje és a' 
kar fedve legyenek a' vágások ellen. Mikor több ta-
nulónak panasza van bajviadali tárgyban, barátjaik' 

75) De regno Laconico, l ibr i duo. Ultraject. 1687. p. 
31. 37. 

76) A' fegyver viselds es bajnokoskodás szorosan nem 
volt ugyan mindig a' nemesi rendhez kirekesztőieg 
kötve, legalább Leo Henrik több példákat hoz fel 
Németország* történeteiből , hogy a* szeriut a* mint 
tágult a' feudális kapocs , 's a' szabad költözködés jo-
gait vissza nyerték a'jobbágyok, a* fegyverviselés és baj-
nokoskodás városi polgárok és szabad jobbágyok közt is 
gyakorlatba vétetett: 's felhozza például a' brucki kelsch , 
nürnbergi Peringer , a' lipsiai mester inasok' sö't 
uraságok' szakácsainak történeteit is a' XVdik század-
bó l , mellyek szerint ezek a' nemes xirak' módjára 
bajnoki viadal leveleket küldözgettek szét, 's tusakat 
folytattak. Emiit valamelly középévi verses költeményt 
is , mellyben annak lehetséges volta előadatik, miké-
pen az örökös jobbágynak maradéka is hetedik izben 
Németországban királyi trónba juthat (1. Jahrb. für 
wiss. krit ik. 10-36 nro 92) 
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társaságában három négy mérföldre el utaznak a* v á -
rosból , 's nem szabad ég alat t , hanem félre eső foga-
dókban viaskodnak, hol a' legtágasabb helyet k iné-
zik, az ajtókat bezár ják , és senkit be nem eresztenek. 
Azután a' bajvívók levetkeznek, vastag nyakra v a l ó -
kat kötnek fe l , fejeket durva vastag kelmével elfedik, 
mikor is a* segédek kimérik a' viaskodó helyet 25. 
vagy 30 lábnyi távolságra, * mellyen kivül nem sza-
bad lépni , azután hozzá fognak a' viaskodáshoz, 's 
azt addig el nem hagyják , mig vér nem fo ly , 's ha 
ekkor senki a' meggyőzött mellett fel nem á l l , vége 
van a' viaskodásnak is , a' panasz elenyészett, 's v í -
gan a' már megparancsolt ebédhez ülnek. 77) 

77) Frange Litteraire. 1833. p. 134 A' kormány t i l t ja 
ugyan a' bajviadalokat, de azok meg is gyakran meg-
történnek kivált tanulók közt, kikkel nem veszik olly 
szorossan a' dolgot, hogy a' vitézi szellem ki ne alud-
jék köztök , mellyet Prussiának különös katonai szer-
kezete táplál, és fentart, mert ott mindenki született 
katona rang, vagy születési különbség nélkül , 's mást 
senki maga helyett nem állithat katonának, ha 19dik 
évet ért valaki már katonai hatalom alá esik, 20 évi 
korában rendesen zászló alá megy, hol három évet 
tölt, hanein ha maga költségén táplálja 's ruházza ma-
gát , mikor is az önkénytes katonának neveztetik , *s 
nem szolgál 19 hónapnál tovább, 's akkor az illyen 
az activ armádiából ki lép , 's át megy a' Landwehr 
lso osztályába, mellyből 35 esztendős korában lép k i 
a' második, innen 4ődik évében a' harmadik osztály-
ba, hol addig marad , még aJ 60dik eszt. el nem éri , 
mikor is végkép megszabadul minden katonai szolgá-
lattól. Az illy Landwehr osztályokban altisztségeket 
a' régi önkénytesek viselnek, főbb tisztek a' rendes 
activ árrnádiábol vétetnek, 's mikor szolgálatban van 
a' Landwehr, úgy fizettetik mint a' rendes katona-
ság. A' szabadulás vagy eleresztés után azon tisztek, 
kik nem az armadiához tartoznak hónaponként gratis 
ficatio név alatt 12 frankot kapnak. Háború idejében 
a' Landwehr lső osztálya mindenütt az activ ármá-
diával kapcsoltatik össze, a' második osztály határ-
széleket, a' harmadik várakat benn aa országban őriz. 

18* 
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Hátra volna még, hogy az i l ly magános bajviadalo-
kat tilalmazó törvényekről szóljak, mennyire czélirá-
nyosok, 's a' becsület' érzés' lenyomására vagy fel-
élesztésére mi befolyással vannak , de mivel ez a' tárgy 
mélyen vág a' fényi tői törvény tudományba, az ma-
gában már külön értekezést érdemel, 'a azokat, k i -
ket közelébrol érdekelne a' tárgy figyelmeztetem franczia 
ezredes Perron báró legújabb munkájára i l l y czim alatt 
Petition contre le cluel. Paris, 1836: in 8-vo melly-
ben az iró tiszta erkölcsi nézeteket fejt k i . Voltak ré-
gebben is Francziaországban olly emberek, kik minden 
magános bajviadalt kárhoztattak, mint a' híres prote-
stáns pap Faucheur Mihál , (1657) k i Párisban ol ly 
hatalmas beszédet tartott templomban az ellen, hogy 
annak hallására de la Force Marschall felfogadta, hogy 
többé semmi kihívást el nem fogad, de i l ly egyes 
példáknak csak múlékony következése v o l t ; a' nem-
zet azután Í3 megtartotta a' szokást, sőt ma is a' 
franczia törvények nem ismerik a' baj viadalt mint kü-
lön vétket, a' bírónak e' tárgyban, nincs más uta-
sítás adva, mint a' mit az ölésről, vágásról, sebzés-
rő l szóló törvények magokban foglalnak. 

Hazánk törvénykönyvében sem találunk más tör-
vényeket, mint a' mellyek régen a' baj viadal felett 
hozattak, azért kívánatos lenne egy o l ly philosophiai 
törvénytudományos dolgozat, melly a' becsületi baj-
AÍadalok' természetét egész állásában felfogná, figye-

Bizonyos katonai osztályokra (departement) van egesz 
Prussia felosztva, mindenik osztály három Landwerh 
ezeredet állít k i , minden Landwerhr osztályhoz igy 
egy ezeredet küld. Mikor valamelly ezered el van ere-
sztve mindenik compagnia megtartja saját fegyverét 's bú-
torait, mellyeket a' Canton vagydepartement főhelyen 
leraknak , honnan mikor kell kiveszik , azért mikor kel l , 
hirtelen készen állanak az illy Landwehr ezeredek. 
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lemmel tartván a' fenyitői törvény tudomány' nagy elő-
haladását, a' méltatlanság egész terjedelmét, a' cseleke-
detek' azon lépcsőit, mellyek a becsíileti jogot meg 
sért ik, mint szinte a' becsületi büntetéseket összeilő-
kapcsolatban adná elő , melly dolgozat által az e' te -
kintenben most még felette nehéz törvényhozás előse-
gítetnék , és szővényei felvilágosítanának. 

KÁLLAY FERENCZ. 



XII. 

Villanyosság az élctmüves lényekben. 

A niérhetetlenek (inponderabilia) ollyan nagy hatás-
sal voltak az egész természettanra, hogy ennak szá-
mos adatokkal gazdagodott, mélyebb nézetek által vilá-
gosodott , az előbbitől különböző irányzatot nyert jelen-
állása, különösen a' világosság, melegség, és villányosságróli 
vizsgálatok eredményének tartathatik. Mi voltmár termé-
szetesb, mint azon adatokat. mellyek a* természettan meze-
jén gyűjtettek, az élettudomány' (physiologia) labyrinthjá-
baáltvinni,hogy olt vezérfonalul szolgáljanak?Az egységre 
törekvő emberi lélek, minden haladásakor a' mérhetetlenek 
titkaiban , a' kiszabott iránytól elkívánt mintegy térni, 
hogy a' szerzett ismeretet az életerőre alkalmaztassa; 's 
nem egyszer , ú j tapasztalattal , új sugarával az igaznak 
tért elhagyott örvényére vissza. Épen o t t , hol felüleges 
elmélkedés után, a* legnagyobb atyafiságról győződtek 
meg az élettudósok az életműves 's egyéb lények kö-
zö l t , tűnt szemökbe szorosabb megfontolás' következté-
ben az amazokat emezektől elkülönöző határfal; ott 
tetszett k i bámulatos oldala az életerőnek, Js megiga-
zulása annak, hogy a' természet különböző eszmék sze-
r int tndja a' lények' munkálatit 's működéseit változ-
tatni és módosítani. Igy volt ez különösen a' viliányos-
ságra nézve. 

A' galvánosság' okát a' különböző érezek' nem 
egyező tulajdonságában keresni, a' természettan jelen-
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állásával ellenkeznék. Sok egyéb anyag, különösen szén , 
és vas-szén (graphit) kipótolhatják Humboldt Sándor* 
és Pfajff"1 tapasztalati szerint a' villánygerjesztő érczeket. 
SeebecV fölfedezésénél fogva hasonnemü (homogen), de 
különböző mérsékü érczrudak is, ha egymásra hely— 
heztetnek , tüntetnek elő gálváoosságot. Igy tehát a' vil-
lányosság említett módosításának t. i. a' galvánosságnak 
származására csak az kívántatik meg , hogy a' minden 
testekben létező viliányos anyag , bizonyos ok miatt 
súlyegyenét elvesztvén, a' benne előbb csak lappangó 
vagy inkább összeolvadt - j - V. és — V ellensarkilag 
nyilvánosokká tetessenek. 

Hasonló körülmények között az állati testekben is 
tűnnek elo galvános jeleneteké Humboldt a' béka' láb-
szárában , ha az idegek és izmok egy darab fris hússal 
kapcsolatba tetettek, gyenge rángó tódzásokat vett észre, 
mit Müller is tapasztalt. (Lehrbuch der Physiologie de3 
Menschen. 1. B. 1. Abth. Coblenz, 1833. 63.) 

Prevost és Dumas szerint , a' hasonnemü érczek-
ből , fris húsból, és sósvizből vagy vérből alkatott láncz 
képes hatni a' galvanmérőre. Ha a' gal van mérő' vezetői-
re lomany (platina) lapok helyheztetnek, 's az egyik 
lapra néhány latnyi hús tétetik , és a' vezetők vérbe vagy 
sóolvadékba mártatnak, a' készület' mágnestűjének el-
hajlása fog történni: valamint akkor is, ha az egyik ve-
zetőre olly lomanydarabot helyhezünk , melly előbb só-
savas dárdánynyal (antimonium muriaticum), vagy foj-
tósavval (acidum nitricum) volt megnedvesítve, a' má-
sik vezetőre pedig egy darab ideget, izmot, vagy agyat 
teszünk, 's a' két vezetőt egymással érintésbe hozzuk. 
Sőt megmutatta Magendie, hogy igen nagy hatású osz-
lopokat lehet minden érez hozzájárulta nélkül csupán 
életműves részekből felállítani. (Schweig. Journal 
56. 1.) 

Ezeket előre bocsátván, kevésbé fognak a' viliá-
nyos halak csodálatosoknak tetszeni, noha megrázó ha-
tásuk csak addig tart míg élnek, 's idegrendszerek nincs 
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megzavarodva. Ezen igen nevezetes halak között legis-
mereteshek, a' zsibba (torpedo") , különösen a' már-
vényzott zsibba (torpedo marmorata) , a' szemkés zsib-
ba, (torpedo ocellata) a' déli európai tengerekben; to-
vábbá a' viliányos hátkopár (gymnotus electricus) déli 
Americának több vizeiben; végre a' viliányos harcsa , 
vagy sérész (silurus electricus, seu malepterurus electri-
cus), a' Nílusban és Senegalban. 

A' zsibbák' viliányos készületei a' főnek és kopo-
tyúknak két oldalán feküsznek, és egymás mellé hely-
hezett ő—6 oldalú hasábokból (prismákból) állanak, 
mellyek az emiitett helyeken a' halnak egész vastagságát 
elfoglalják. Mindenik hasáb egy idegekkel 's edényekkel 
körülvett , 's vékony hártyájú falakkal kerített cső vet 
a lkot , mellyben nagy számú, (15 0) felette vékony, 
egymáson közegyenesen (parallele) fekvő lapányok talál-
tatnak ; 's közöttök kocsonya nemű folyam van elterjed-
ve. Ezen életmüvekhez mindenik oldalról három erős 
ideg megyen a' bolygidegtől (nervus vagus), mellyek 
előbb a' kopotyúknak adnak ágakat. 

A' viliányos hátkopár' és viliányos harcsa' hasonló 
életművei, RudolphV szoros vizsgálati szerint a' fő' mind 
a' két részén egészen a" farkig feküsznek, és mind a' két 
felen kettősök, t. i. egy felületesb és egy mélyebb, egy-
mástól közfal, a' hátkopárnál pedig, oldalvást, izmok 
által is elválasztva. A' hátkopárnál az e mii tett életmű-
vek látlagosan (horizontaliter) menő, a hal' hosszában 
kifeszített, % vonal távolságú hártyákból állanak , mel-
lyek között belölről kifelé irányzott függőleges közfa-
lak tűnnek elő, közeikben folyanynyal ellátva. A' v i l -
iányos harcsa' külső viliányos életművei a' bőr alatt fe-
küsznek, a' belsők mélyebben az izomréteg alatt; ama-
zoknak idegei a' bolygidegtől származnak, emennek ide-
gei pedig a' bordaköz idegektől (nervi intercostales) ve-
szik eredetöket, és nagy vékonyságuak. Egyébiránt ugy 
látszik, hogy mind a' belső mind a' külső életművek 
sejtekből állanak. (Mül ler , 1. c. 65.) 
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Ezen villanyos halaknak hatása az állatokra, a' 
viliányos sujtásokkal nagy hasonlatosságot mutat. A* 
zsibha okozta rázkódás kézzeli hozzá éréskor az egész 
karon elterjed; a' hátkopár pedig a' ló' erejét is leveri. 
Kétséget nem szenved, hogy mind a' zsibbánál, mind a' 
hátkopárnál feltartóztathatják a' szigetelők a' viliányos 
életmüvek' hatását, és hogy a' vezetők, mint az érez, 
víz magokhoz kapják azoknak villányát , hogy végre, 
ha összefogódzó személyek lánczot alkotnak, azon a' 
rázás a' hal' illetése által keresztül hat. Sőt Welsh 
villányszikrákat vont k i a' hátkopárból. Fahlberg ha-
sonló következéssel tett tapasztalatot, és legújabban az 
Indicatore sienese decemberi kötete szerint, ez professor 
San ti Linari-nak szépen sikerült. 

Igen nevezetes, hogy a' lökés' ereje egészen az 
állat Önkényétől függ, 's az életművek' idegeinek épsé-
gében gyökerezik. A' ha l , ha kimetszetik is szíve, azon 
tehetségétől hirtelen nem fosztatik meg; de ha az agya 
rontatik e l , vagy ha a' viliányos életmüvekben elágazó 
idegek elvágatnak , megszűnik villányhatása. Roncsol-
tassék bár össze az egyik oldali viliányos készület, még 
azért a' másik oldalinak ereje nem veretik le. A' csapá-
sok annyira az állat' akaratja alatt vannak , hogy sok-
szor villányát csak ingerlés után érezteti. Humboldt és 
Bonplan a' viliányos hátkopárt fejénél és farkánál fogva 
megfogván, csapást nem mindjárt, nem is mindenkor mind 
a'ketten éreztek. Innen ugy látszik maga a' hal határozza 
meg, micsoda irányt adjon villányhatásának. A' zsibbánál 
csapáskor lehet a' mellű szvány oknak valami csekély 
mozgását észrevenni; de a' hálkopár legkisebb mozgást 
sem tüntet elő. Egyébiránt ha alkalmas az állat vil lá-
nyosságát közleni, megtörténik az szintúgy, ha csak egy 
új jal illettetik életműveinek felülete, mint ha azok felül 
az egyik, alul a' másik kézzel megmarkoltainak; 's min-
denik esetben mindegy, akár van akár nincs az ember 
elszigetelve. 
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Némelly pontokban a' zsibba a' hátkopárral egészen 
megegyezik, egyebekben pedig nagyon különböznek. Ha 
valaki csak egy ujjával i l leti is a'zsibbát, akár van akár 
nincs elszigetelve érezni fog lökést; de ha el van szige-
telve közvetetlennek kel l lenni az illetésnek; ellenben a' 
hátkopárnál , mint a' melly több lábnyi vasrúdon ke-
resztül is közli csapását, a' közvetetlen érintés nem épen 
szükséges. Ha a' zsibba vékony érczlapra tetetik, az 
érczlapot tartó kéz semmi lökést nem érez , még akkor 
sem, midőn más elszigetelt személy a' halat boszontja, 
noha a' melluszványok görcsös mozgásai erős vi l lány-
hatást bizonyítnak. Ellenben ha az érczlapot mellyen a' 
zsibba fekszik ugy tart ja az ember egyik kezében, hogy 
a' másik kezével az érczlap' felső részét érint i , igen erős 
rázást fog mind a' két karjában érezni. Hasonló érzés 
származik, ha az állat két ollyan érczlapok között van, 
mellyeknek szélei nem érnek Össze ; 's ha ugyan azon idő-
ben mind a' két kéz a' lapokra tetetik. De ha a' lapok 
szélei összeérnek, semmi rázkódás nem mutatkozik. 

A* mi ezen csodálatos munkálatnak világositását 
i l le t i , igen nevezetes Spallanzani-nak azon tapasztala-
t a , melly szerint a' zsibba, habőre lehiízatik villányo3 
erejét elveszti. Volta azt veszi fe l , hogy a' villányhatás 
mind a' zsibbánál,mind a' hátkopárnál a' bőr által tör-
ténik. Humboldt gyanítja e' mellett, hogy általában a' 
viliányos hal, a' kapcsolatot villánykészületei 's bőrfe-
lülete között , bizonyos elválasztott 's a' sejtszövet va-
lamellyik részébe kiömlött folyauy által eszközli. Egyéb-
iránt maga az il lyen halaknak alkatja világosan mutatja, 
hogy csodálatos hatásokat egyedül azon készületnek kell 
tulajdoni'tni, mellyben a' vil lány' származásának felté-
telei megvannak. Az idegek' épsége nagyon hihetőleg 
csak azért szükséges, hogy hatásuknál fogva azon fo-
lyany, mit Humboldt a' villány készület és bőr közötti 
kapcsolat szükséges feltételének ta r t , elvalasztathassék. 

De valljon eg}réb állatokban, mellyeknek hasonló 
alkataik nincsenek, hihetünk-e létezni magában az élet-
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műségben gyökerező viliányosságot? Némelly vizsgála-
tok első tekintettel ezt látszanak bizonyitni, mellyek-
ből azonban szorosabb megfontolás után csak annyit kö-
vetkeztethetünk , hogy a' súlyegyenben nyugvó - j - V és 
— V bizonyos okok miatt, megzavarodnak, súlyegyene-
ket elvesztik , és mint már nem nyugvó hanem nyilatkozó 
-f- V és — V tűnnek elő. Különösen emlitést érdem-
lők azon tapasztalatok, mellyeket PfaJjT útmutatása sze-
r int az ő tanitványa Ahrens tett. Azon személy, kinek 
villányossága vizsgálat alá vetetett, szigetelőre vonult, 
és kezével, néha más részével is testének egy igen jó , 
's aranylap villánymérőre szorított sűrítőnek (condensa-
tor) gyüjtőlapját érintette az alatt, míg a' sűritő' felső 
lapja a' földdel tetetett vezető kapcsolatba. A' legfonto-
sabb eredményei ezen több hónap alatt tartott vizsgála-
toknak a' következők. 

1. Rendesen tettleges az emberi test villányossága 
egészséges állaj^otjában. 

2. Ritkán haladja az meg belhatására nézve azon 
viliányosságot, mit a' földdel vezető kapcsolatban lévő 
réz a' horganynyal (czink) ogyütt nyilatkoztat. 

3. Ingerlékeny emberek vagy az ugynevezet vé-
resmérsékményűek, több szabad villányossággal birnak a' 
lomhamérsékményüeknél. 

4. Esténként nagyobb a' villányosság' mennyisége, 
mint egyébkor. 

5. A' szeszes italok, 's az azok által gyorsabbá 
lelt vérforgás, nevelik a' viliányosságot. 

6. A'nőnetn gyakrabban viliányos nemlegesen, mint 
a' férfiak ; ámbár a' két nem közötti villányosság ellen-
sarki természetének megmutatására elegendő adatok nin-
csenek. 

7. A' nagyon meghidegült testek, csak akkor tün-
tettek elő viliányosságot, ha a' bőr újra meg me-
legül t. 



346 Villanyosság az életmiíves lényeiben. 

8. Csúzos betegségekben o-ra látszik sülyedni a' 
testnek tulajdon villányossága, de a1 visszatérő egész-
séggel lasanként emelkedik, (Meckel, Deutsches A r -
chiv für die Physiologie. I I I . B. Halle und Berlin, in 8-0 
1817. 161). 

Az előhozottak általában arra mutatnak, hogy az 
emberi test' villányossága főképen a' bőrnek vegytani, de 
természetesen az életmüves erő által módosított mun-
kálatitól függ. Nem eszközetleniil vesz tehát részt az 
életerő az említett jelenetek' előhozásában, hanem esz-
közösen, mennyiben befolyással van a' bőrre, 's annak 
működéseire. Egyébiránt, hogy azon villányossága a' 
testnek egészen független a' ruha' dörzsölésétől, onnan 
bizonyos, mivel az egészen meztelen test is hasonló 
viliányosságot mutat; nem is t i int elő semmi különb-
ség akármellyik része a' testnek tetetett érintésbe a' 
gyűjtőlappal. 

A' békák különösen tavaszszal rendkívül fogéko-
nyak a' galvánerők elfogadására, 's terjesztésére. Te-
gyen az ember egy szokás szerint elkészített békaláb-
szárat üveglapra; ekkor vegyen egyik kezébe horganyla-
pot 's illesse ezzel a' béka' idegét, másik kezével pe-
dig lábszárát tegye érintésbe a' békának, a' béka' lábszá-
rán erős rangatódzást fog észrevenni, a' rézlap gyen-
gébb munkálatú. Hasonlóan rángatódzást látott Müller 
(1. c. 68), ha a' lábszár' idegét horgany lapra helyezvén, 
azzal a' szár' izmait a' béka' egy darab részénél fogva 
kapcsolatba tette. Ugyanez történt midőn a' horgany-
lap, mellyen a' lábszárizom fekvék a' lábszár' felületé-
hez közel vitetett. Még ezeknél is sokkal nevezetesb az, 
hogy mind Humboldt, mind Müller rángatódzást hoz-
tak elő csupán a' még felső bőrrel ellátva levő alsó láb-
szár felé görbitése által, a' lecsűggő idegnek , a' nélkül 
hogy legkisebb ércz-vagy izomdarabot alkalmaztak vol-
na a' lábszár és izom közé; mi világos jele a' magában 
az emberi testben is lappangó viliányosságnak, melly-
nek kifejtésére csak —J— és — V súlyegyenének megza-
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varodáaa kívántatik; olly zavarod.ás mit nem szükséges 
érez-vagy izomdarab közbejötte által eszközölni, azok 
csak hatósbá tevésére, nem épen fölgerjesztésére kíván-
tatván meg a' viliányosságnak. 

Tudja, ki jártas az élettudomány'ujabb történetei-
ben, mennyit beszéltek a' tudósok a' villány folyamok-
ró l , millyen elmésen fejtegették annak munkálatit, 
hányszor tartották az emberi testet nem egyébnek me-
sterséges voltaoszlopnál. Ncmellyekkjsl ollyan valamit 
láttatott tapasztalataik' alkalmával a' képzelődés 's an-
nak óhajtása, hogy a' dolog előítéleteik szerint üssön ki, 
mi t azután magok megtagadtak. így Pouillet tűszúrás-
kor (acupunctura) viliányos folyamokat hi t t nyilatkoz-
ni a' beszúrott tűkön; de későbben csalódását maga el-
ismerte. Beszúrván azon tudós valamelly egészséges 
vagy beteg részbe egy aczéltűt, 's egy másik tű t szájá-
ba vévén, azokkal a' galvánmérő' vezetőit kapcsolat-
ba tette; minek következtében a' galvánmérő mágnes-
tűjének ingását többször tapasztalta; de a' mi t Müller 
(1. c. 70) soha sem tapasztalt. Azonban azon gondo-
latra jött Pouillet, hogy a' nyilatkozó viliányosság a' 
beszúrott tűknek savításától származhatik, mint a' melly 
van hatással az igen érzékeny galvánraéröre. Valóban 
nem is mutatkozott semmi ingása a' galvánmérőnek, mi-
dőn aczéltűk helyett arany, ezüst vagy lomanytűket hasz-
nált , 's ekkor a' következet Müller' tapasztalatával 
tökéletesen megegyezett. Egyébiránt igen helyes észre-
vétele Müllernek, hogy inelegségi viliányosság (ther-
moelectricitas) által is okoztathatik elhajlása a' mágnes-
tűnek , fölmelegítetvén a' beszúrott tűk' egyik vége 
az állati részektől , a' másik ellenben hidegebb mérsék-
ben maradván. Legalább a' SeebecF fölfedezése szerint 
egynemű érezrúd is nyilatkoztathat galvanosságot, ha 
végei nem egyenlően melegek. 

Egyebek fölött ama' két nagy hatású, egymással 
szoros kapcsolatban levő részek, a' vér, és idegek tet-
ték tárgyát némelly tudósok villány iránti vizsgálati-
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nak. Bellingerineh nevezetes munkájában érdekes ada-
tok találtatnak (Experimenta in electricitatem sangvinis, 
urinae, et bilis animalium habita a Car. Franc. Bellin-
geri Aug. Taur. 1826 in 4-o) Ezen tudósba' vér' vil-
lányosságát lobos nyavalyákban gyengébbnek találta, 
ellenben erősbnek ott, hol levert az életerő, 's a' mint 
a' gyógyulás halad, csökken a' vér' villányossága. Bossi 
a' vért ideglázban, patécsban, erősen viliányosnak talál-
ta. Burdach (Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. 
IV. B. Leipzig, 183.2, 8-o 406 köv.) igyekszik megmu-
tatni, hogy szilárd (fest) részek nem csak annyiban hat-
nak a' vérre, mennyiben azt élesztik, nem is csak a' 
mennyiben anyagi cserék történnek közöttök és a' vér 
közöt t , hanem hogy azok a' vértömegre vonzólag hat-
nak, és e' szerint magának a' vérforgásnak is segédesz-
közül szolgálnak. Annyival inkább, hozzá teszi Burdach, 
mivel a' szilárd részek tömöttségeknél fogva nemleg 
villáuyosoknak tekintethetnek, miből aztán következik, 
hogy a' tömött életmüves részek a' tettleg villányosított 
vékonyabb vért t. i. az üterest vonják magokhoz, e l -
lenben a' nemleg villányosítottat, t. i. a' vastagabb vé-
reres vért magoktól ellökik. Ezt a' nézetet tapasztalati 
adatokkal is támogatja a' híres élettudós. Ha az élő-
testben, péld. íitdagban (aneurysma) a' vér megalszik, 
lát juk hogy a' rostonya (fibrina) előszóra' vérítőt (cru-
or) veszi fe l , de a' külterületen, és így o t t , hol nem 
a' folyósvérrel, hanem a' tömött falazatokkal érftlközik 
a' vértömeg, ez utolsó egészen szinetlen; minek okát 
oz említeti falazatok vonó erejében kell keresni. Ha, 
mond továbbá Burdach, a' vértekecsek (vagy vértes-
tecskék, corpuscula, seu globuli sangvinis) vonzódnak 
egymáshoz, 's egymástól viszont ellöketnek, természetes 
hinnünk, hogy a' szilárd részek azokra hasonló hatással 
vannak. Miért is volna szabad mozgások az edényekből 
kijött vérlekecseknek, mit már Haller lá tot t , mint 
azért, hogy a' vér az edények' falai által vonatik ; ez 
okozza, hogy a' vér néha olly rendesen foly a' külső 
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oldalán az ereknek mint ben. Különös azonban, hogy 
magának Burclachnak vallomása szerint is, ezen kölcsö-
nös hatása a' vérnek és szilárd részeknek egymásra, az 
élet' rendes állapotjában nem mutatkozik; következés-
képen kell lenni valami másnak, mi azt elnyomja J ez a* 
szíV erős munkálata. Tapasztalhatni t . i. folytatja 
Burdach , miként kóvályognak a' vértekecsek szabad fo-
lyások megakadván, mi arra mutat, hogy változó, egye-
netlen a' szilárd részek vonó ereje. 

Sokat, igen sokat lehet okoskodni 's tudós véle-
ményeket koholni; mihelyt az életmüségben ellensarki 
viliányos munkálatokat veszünk fel. A' vérforgás észké-
pének (theoria) fejtegetésébe ereszkedni tu l terjedne ezen 
értekezés határain: de azt ugyan a' tettleges és nemle-
ges villányosságból nagy nehézségekbe ütközés nélkül 
csak valamennyire sem lehet világosítani. Létezik-e va-
lóban az említett viliányosság a' szilárd részekben? Lé-
tezik-e a? vérben még akkor is midőn ez nem az élet-
műségen k ivü l van, hanem annak hatása alatt működik? 
A' szív' ereje leveri mintegy egészséges állapotban a' vér 
és szilárd részek közötti viliányos vonzódást; és az élet-
erő hatása által nem szenvednének ezen tekinteLben Í3 
módosítást az ellensarki munkálatok? 

Számtalan adatok bizonyítják , mennyire más ter-
mészetűek némelly anyagok kivül és belől az élet.mü-
ségen. Fontana szerint, a' viperaméreg a' vér megal-
vásátkívül az ereken megakadályoztatja, ellenben a' vé-
rerekbe fecskendeztetvén azt tüstént összemeneti. Thack-
rach ugy találta, hogy a' rnákony által megölt kutyák 
vére akképen aludt meg, mint szokott egészséges álla-
potban; ellenben az életmüségen k ivü l a' mákony a* 
vér' megalvását. nagyon késlelteti. Ol ly állományok (sub-
stantia) mellyek a' vérrel közvetlen érintésbe tetetvén 
abban bizonyos vegytani (chemioi) változásokat okoznak, 
azon betegségekben, mellyek a' vérben hasonló állapo-
tot hoznak elő, gyógyszerül szolgálhatnak. Igy péld. a 
vérzésre való nagy hajlandóság a' vérnek szerfeletti híg-
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ságában látszik gyökerezni, és még is Krimer tapasz-
talása szerint, a' kénsavas hamag (natrum sulfuricum) 
melly a' testen kivüli vér megalvását akadályoztatja, az 
említett hajlandóságban sikeres orvosszernek tapasztal-
tatott (Krimer, Physiologische Untersuchungen. Leip-
zig, 1820 in 8-0 m. 138. 152.) Maga Burdach, k ü -
lönösen adatokban olly gazdag physiologiajában számos 
hasonló példákat hord fel. (IV. B. 403 köv.) 

De tegyük fel, mit azonban megmutatni nem le-
het , hogy a' viliányosság a' vérforgás' segédeszközéül 
tartathatik, az a' kérdés támad, használhatja-e ezen 
segédet az életmüves erő épen ot t , hol arra leginkább 
volna szüksége, t. i. az alsóbbrendű állatokban, mel-
lyekben valamint üteres vér a' vérerestől nincs elkíilö-
nözve, ugy természetesen villányosságaik sem lehetnek 
egymással ellentételben? Epen ezen alsóbb fokon álló 
állatok' vér forgását legnehezebb pedig a' szív' lökéséből 
kimagyarázni. A' halaknál péld. hol a' v é r , miután a' 
legvékonyabb üterekbe haj ta to t t , onnan hasonló vé-
konyságú ütereken keresztül mindig nagyobb edények-
be 's végre egy közös törzsökbe omol; hol ezen tör -
zsök újra elágadzik, és hol ennek végső ágaiból a' vért 
a' szívhez visszavivő véreres rendszer rakatik össze 5 a' 
halaknál, még ha olly nagyságú volna is aránylag a' 
szív mint a' madaraknál vagy emlősöknél, nem lehetne 
az, ollyan behatással millyennel van ezen legfelsőbb ál-
latoknál , mint a' mellyeknek edényrendszerében kettős 
elágazás és viszonti egyesülés nem találtatik. Nem 
szükséges azonban a' nehézség' elhárítására tudós véle-
ményeket gondolni ki. Az idegeknek tulajdonitni vé r t -
vonzó erőt inkább életmüségben gyökerező, 's kevesebb 
nehézségekkel jár, de a' melly tárgy ezen értekezés czél-
jára nem tartozik. 

Lássunk inkább némelly véren tett tapasztalatokat, 
hogy meggyőződjünk, játszik-e szerepet a' viliá-
nyosság az életerő azon nagy fontosságú eszközében. 
Valóban csalódást fogunk észrevenni, ollyan csalódást, 



Villanyosság az életmüves lényekben. 323 

melly nem közönséges készülettel folytatott vizsgálatok-
nál is , mellék körülményekre nem figyelmezésből szár-
mazott. 

Dutrochet a' tojásfehér' vizes olvadékából egy csep-
pet a' voltaoszlop' sodronyaival érintésbe tett. Min-
denik sarkon egy egy hab származott; a' réz sarkon áltlát-
szó , a' horgany sarkon zavaros. A' habok növekedve köze-
lítettek egymáshoz, 's az érintési vonalon fodros ro -
stot (fíbra) alkottak. Ezen jelenetből azt következtet-
te Dutrochet, hogy a' tojásfehér villányhatás által 
rosttá változott által; miből aztán elmésen lehet okos-
kodni miképen hasonló viliányos munkálatot gyakorol 
az életmüves erő a' vér' rostonyájának (fibrina) elő-
hozásában. Úgyde azon, Dutroehettól rostnak vélt 
anyag, Müller szerintii, c. 127) nem egyéb összement 
tojásfehérnél, 's az összemenő, tojásfehér okozta egye-
dül , a' habok' említett .mozgását, mellynek Összeme-
netével minden mozgás megszűnik. A' hab a' réz vagy 
nemleges sarkon áltlátszó, a' horgany vagy tettleges 
sarkon ellenben zavaros azért vol t , mert amott ég-
vény (alkáli) gyűlt össze, emitt pedig az ellenkező ter-
mészetű sav (acidum); és épen ezen horganysarkou 
összegyűlt sav okozta a' tojásfehér' összemenését vagy 
a' zavaros habot , a' midőn ellenben az égvény a' to-
jásfehért felolvasztotta. 

Ugyancsak Dutrochet a' színanyagtól vagy véri-
tőtől (cruor) egészen ment aludtvért égvényes vízben 
felolvasztotta , 's az olvadékot a* voltaoszlop' hatásának 
kitette. A' nemleges sarkon gyúló (hydrogen), a' tet t-
legesen pedig savító (oxygen) nagy mennyiségben fej-
lett k i , de a' két felebb említett habok nem mutat-
koztak ; a' felolvasztott rostonya (fibrina) csak a' hor -
ganysarkon gyűlt Össze; honnan azt következteti Du-
trochet , hogy a' rostonya égvényes (alkalis) olvasztvá-
nya közbönös (neutral) só természetű, mint a' melly-
nek égvénye a' nemleges , sava pedig a' tettleges sark-
hoz vonzódik, és hogy a' rostonya nemlegesen villá-
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nyosított, mert a' tettleges (horgany) sarkon gyűlt ösz-
ize. Ugy de tudnivaló, mond Müller (1. c. 131) , hogy 
a' rostonya olly viszonyban áll az égvényekkel és savak- -
kai , hogy majd alapnak (busis) majd savnak (acidum) 
játszhatja szerepét, 's e'szerint nemleg villányosítottnak 
nem tartathatik. Azonban maga Müller is kívánt tapasz-
talni, hogy meggyőződjék. 

Az összevert ökörvérből vett rostonyát, miután 
hosszas mosás által a' savósrésztől 's ennek sóitól a" le-
hetségik megtisztította , gyenge égvényes vízben felol-
vasztván , 's egy üveglapra helyhezve a' voltaoszlop' ha-
tásának kitevéu , fehér, pépalkatú ülepedet tűnt sze-
mébe a' horganysarkon ; mi arra látszik mutatni, hogy 
a' rostonya' égvényes olvasztványa valósággal két rész-
re , t. i . nemleg viliányos rostonyára, és tettleg vi l lá-
nyosított ég vényre oszlik. De csak akkor van helye a' 
Dutrochet által leirt eredménynek , midőn a' láncz' bezá-
rására savítékony sodronyok alkalmaztatnak , akkor pe-
dig soha sem ha a' rézsodronyok helyett, lomany-(pla-
tina) sodronyok használtatnak. Dutrochet ugy látszik 
csupán rézsodronyokkal tette tapasztalatait. Ha a' hor-
ganysarkon lomanysodrony van , sem a' horganysarkon 
sem a'lomanysodronyon nem mutatkozik legkisebb nyo-
ma is valami összemenetnek. Innen a' legtermészeteseb-
ben azt lehet és kell következtetni, hogy az említett ősz-
szemenetet egyedül a' savított (oxydalt) rézsodronynak 
kell tulajdonítni: tehát a' rostonya nemleg vil iányos-
természetérői okosan szó nem lehet. 

Mivel a' Müller' útmutatása szerint szert lehet a' 
béka vér' rostonyájára tisztán vér tekecsekkel Össze nem 
keverve tenni, ha a' rostonya fehér, nem felette vé-
kony papiroson kénytetik által, kívánta ez a'nagy élet-
tudós megtudni, mi változás történik az illyen fris , még 
feloszlatva nem lévő rostonyán megalvása előtt, a' gal-
vánoszlop' munkálata által. E' végre ugyanazon mennyi-
ségű páravizet és békavért öntött a? szűrőre , 's az ált— 
ment nedvet tüstént kitette az oszlophatásnak. A' hor-
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ganysarkon pépes fehérnye (albumina) ülepedett le; a* 
víz tisztaságú rostonya egyik sarkon sem gyülekezett Ösz-
sze, lianem a' nedvnek 's az óraüvegnek, mellyen a' ta-
pasztalat tetetek közepén aludt meg; épen mint ha a' 
galvánhatás benne legkisebb változást sem okozott volna. 
A' fehérnyeülepedet a' horganysarkon nem egyéb volt 
összement fehérnyénél. 

Ha békából vagy emlősállatból vett csép vér a' gal-
vánoszlop' erejének kitetetik, látni fogjuk, hogy a'réz-
sarkon a' szowkott léghólyagocskák ál lanakelő, a ' ho r -
ganysarkon pedig a' fehérnye mint össze nem függő pép 
mutatkozik; épen ez történik, ha a' vér' savós része 
tetetik k i az oszlopnak. A' vértekecsek sem a' nemleges 
sem a' tettleges sarkhoz nem gyülekeznek; követke-
zésképen sem tettleg sem nemleg viliányosoknak nem 
tartathatnak; a' rostonya sem előbb sem később nem 
alszik meg mint egyébkor , a' megalvás egyik sarkhoz 
sincs kötve, hanem az egész csepben a' két sark között, 
's tőlök valami távolságra történik. Igaz ugyan , hogy 
a' vértekecsek épen a' sarkok körül oszlanak szét; de 
ennek okát egyedül az ott összegyűlt savakban és égvé-
nyekben (amazok a' horgany, emezek a' rézsarkon) 
kell keresni. 

Ha heveny békavérből a' képődő nludatot addig 
szedjük ki , míg végre semmi nem képül, végre ollyan 
vegyület fog maradni, melly vértekecsekből és savóból 
áll. Ha már ezen vegyületből egy csép a' voltaoszlop' 
hatásának kitetetik, ugyan azon tünemények fognak 
mellyek magánál a' heveny vérnél mutatkozni, csupán 
azon különbséggel, hogy a' heveny (fris) vérben az össze-
menő ro3t mya is megvan. A' vértekecsek sem a' tettle-
ges sem a' nemleges sarkhoz nem gyülekeznek , hanem 
az egész csepben helyökön maradnak. 

Müller a vértekecsek székeit vagy magvait (die 
Kerne) is kitette a' voltaoszlop' hatásának, hogy Ön 
tapasztalásából meggyőződhessék lehet-e, mint némellyek 
állíták viliányos különbséget hinni a' vértekecsek' magv* 

21 * 
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és azoknak héjai között. E' végre a' vértekecsek és a* 
savósrész Össze vegyülten, de előbb a' megaludt rosto-
nyától elválasztva egy nagy óraüvegben vízzel felöntet-
tek , fölkever tettek 's ugy hagyattak 24 óráig; ekkor a' vé-
rítő (cruor) fel vala már olvadva, 's a' vértekecsek' magvai-
ból álló fehérülepedetfenékre szállá.A'felül lebegő folyany* 
legnagyobb része gondosan felszívaték. Már ha ekkor a* 
fehérülepedet (tulajdonképen a' vértekecsek' magvai) egy 
kevés vízzel vegyítve, üveglapon , a' voltaoszlop' hatá-
sának k i te te t ik , épen azon tünemények mutatkoznak, 
mint mikor a' tojásfehér vizes olvadékát vetik annak 
munkálata alá. Két hab származik; a' horgany' habja 
zavaros , a' rézé áltlátszó. A' véríto' olvadékában a' hor-
ganysark habja vörös, a' vértekecsek' magvainak vizes 
olvadékában pedig ugyancsak a! horganysark'habja, fe-
hér tekecseket hajt maga előtt. E' szerint a' két hab kö-
zötti különbséget csak a' szín teszi, tulajdonképen sem-
mi viliányos különbség vagy vélt ellensarkiság nincs a' 
vértekecsek' magvai és héjai között. 

Az idegekben sokkal inkább hi t t létezni viliányos 
munkálatot mint akármellyik egyéb részében az életmű-
ségnek, a' kigondolt vélemény valósulását óhajtó, az 
életműtelen lényekben nyilatkozó jeleneteket az életerőre 
alkalmazni szerető, de mellékkörülményekre szorosan 
nem ügyelő élettudományi vizsgálódás. A' régieknek az 
idegerő' törvényeiről 's hatásáról nem volt határozott 
fogalmuk. Azon valamit mi futkos keresztül az idegeken 
's az életmüves részeket lelkesíti az agyból származtatták. 
Miután a' dörzsölési viliányosságnak jelenetei szorosabb 
vizsgálat alá vonattak, igen természetesnek látszék sokak-
nak , az idegeket villánykészületekkel hasonlítni össze. 
Különösen pedig a' galvanosság fölfedezése szolgáltatott 
alkalmat azon vélt hasonlatosságnak bővebb kifejtésére, 
elmés vélemények (hypothesisek) kigondolására. 

Elmúl t ugyan az idő, mellyben a' galvános jelene-
tek' okát valami ismeretlen állatti erőben keresték a' ter-
mészettudósok , bizonyos levén már ma, hogy az állati 
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test hozzájárulta nélkül is fejthetnek k i hasonló tünemé-
nyek : mindazáltal találtatnak orvosok és természetbú-
várok , kik a' viliányosság és idegerő között hasonlatos-
ságot keresnek , sőt létezni hisznek. Különösen TJre-nek 
és JVilson-nak némelly tapasztalati okozták a' két kü-
lönböző hatásnak összezavarását. TJre , felakasztott ember' 
testén tette a' galvanosság iránti vizsgálatokat. A'boríté-
kaitól megfosztott nyultagygyal (medulla oblongata) egy 
érezvezető kapcsolatba teteték, 's egy másik vezető az 
ülideggel (nervus ischiadicus) köttetett össze. A' két ve-
zető 270 korongból (lamina) álló voltaoszloppal egye-
si tetett; minek következtében a' deréknek minden izmai 
mozgásba jöttek. Midőn a' láncz a' rekeszídeg (nervus 
phrenicus) és rekesz (diaphragma) között záratott be , 
záráskor a' rekesz összehúzódott; számos lökések szár-
maztak épen ugy mint lélegzéskor; a' rekesznek Össze-
húzódását 's kitágulását a' has' emelkedése 's lelohadása 
felváltva követte. Az arczizmok tetetvén kapcsolatba a' 
lánczczal, azoknak borzasztó játékai tűntek elő. Továb-
bá , JVilson azt állította , hogy ha az élő emlősállat 
gyomrához keresztül az elmetszett bolygideg' végein, gal-
vánfclyam vezetetik, azon folyam szintúgy mint magok 
a' bolygidegek képes lészen az emésztést előmozdítani. 
De ha igaz volna is ez, mond igen helyesen a' mély be-
látású Müller, (Physiologie 1. B. 2. Ablh. Coblenz, 
4 834) innen a' viliányosság és idegerő közötti hasonla-
tosság nem következnék. Mert ha nincs is többé az elmet-
szett ideg az agygyal kapcsolatban, bír az azért ele-
gendő erővel, működését, miután felingereltetett, bizo-
nyos ideig folytathatni. A' mi több, Breschet' és Ed-
wards' tapasztalati szerint, az említett esetben az emész-
tés galván folyam által csak annyiban segítetik , mennyi-
ben a' gyomor általa mozgásba hozatik. Innen ama két 
élettudósok nem csak a' galvánfolyamra , hanem akár-
minemű erőműves ingerlésére az elmetszett bolygideg' 
alsó végének, hasonlót tapasztaltak. Egyébiránt Müller 
még a' Breschedtf és Edwards' észrevételének is ellen-
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mond; a' Wilson tapasztalatát pedig egészen kétségbe 
hozza, mint a' mit Dr. Dieckmann' társaságában nagy 
számú állatokon tett vizsgálatiban soha sem látott. 

Valóban ha volna viliányosság az idegekben , nem 
lehet megfogni, miképen maradhatna az csupán az ide-
gek' körében, holott az ideghüvely (nevrilema) nedves, 
nedvesek az azt környező részek is követkei|jésképen jó 
vezetői a' viliányosságnak. A' galvánfolyam könnyen ált-
ugrik az idegekről a' közellevö állati részekre, mihelyt 
emezekben rövidebb útat ta lá l ; miért nem tűntet elő 
hasonlót az idegerő ? Hogyan eshetik meg, hogy erő-
műves (mechanicai) vagy vegytani (chemiai) ingerekre, 
a' mozgató idegek szintúgy Összehúzódást okoznak az 
izmokban, mint galvanerőhatásra ? Ezen jelenet nem 
nyilvános hasonlatosságra mutat-e a' kétféle hatás kö-
zött ? Innen a' megroncsolt vagy lekötött ideg nem hoz 
elo rángatásokat az izmokban a' galváningerre , noha a' 
galvánfolyam a' sértett idegen .bátran, épen ugy mint 
ha épségében volna, keresztülmegy. A' galvánfolyam 
tehát hasonló munkálatú az idegekre's izmokra az erő-
műves és vegytani ingerekkel; csak ott hatnak mind a' 
ketten az idegre 's izomra, hol van még életműves erő. 

A' villány mágnesesség (electromagnetismus) fölfe-
dezése megismertette a' természet vizsgálókkal a' legér-
zékenyebb galvánmérőket, 's a'galvánmérő tűjén történt 
elhajlások ugy nézettek, mint a'nyilatkozó villányosság-
nak bizonyos jele. Ezen készületek igen természetesen 
fordítattak tehát az életműségben munkálni vélt vi l lá-
nyosságnak kitapogatására, 's fényrehozására. Különö-
sen említést érdemelnek David-nak tapasztalmányai, 
mellyek szerint a' meztelen idegekbe szúrt vezetősodro-
nyoknak volna hatások a' galvánmérőre , még pedig azon 
pillanatban midőn az állat mozo^. Ha a' tű valamelly , 
gerinczagytól (medulla spinalis) elmetszett idegbe szúra-
t i k , legkisebb mozgást sem tűntet elő e' galvánmérő, 
ncha a' vezetők a' tűvel kapcsolatba tetettek ; ellenben , 
David' állítása szerint, az idegrendszer középpontjával 
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még kapcsolatban levő idegek a' galvánmérőre hatást 
nyilatkoztatnak. Ezen utolsó adat különösen hizonyítna 
valamit, 's hajlandókká tehetne bennünket az idegek'kö-
zéppontjábaunémi villányforrást hinnünk, ha egyéb tu-
dósoknak tapasztalatival nem ellenkeznék. Midier az 
egész dolgot csalódásnak tart ja, 's állitása szerint Per-
son sem tudott felette érzékeny villánymérővel is az ide-
gekben viliányosságot fedezni fel. A' csalódás elkerülé-
sére arra kell kiváltképen vigyázni, hogy a' galvánmé-
rő' sodronyai idegre és izomra egyszerre ne alkalmaz-
tassanak , bizonyos levén hogy azon különnemü (hetero-
gen) anyagok, t. i . ideg és izom könnyen származtat-
hatnak viliányosságot, a* mit aztán a1 vizsgáló az élet-
erőre viszen által, 's annak tulajdonítja azt mi termé-
szettani (physicai) eredetű. Hogy tehát ez ne történjék, 
csak idegre , még pedig csupán egy idegre alkalmaztas-
sanak a' vezetősodronyok, 's a' figyelem arra fordítas-
sák, vall jon azon alkalmazás következtében, okoz-e a' 
sodronyokkal érintésben levő ideg, melly azonban az 
idegek középpontjával is kapcsolatban legyen, az állat 
önkényes mozgásakor, valami elhajlást a' galvanmérő, 
tűjében ? Igende i l ly énkor eltérése a' galvanmérő' tűjé-
nek soha sem tapasztaltatott. 

Prevost és Dumas egészséges állatoknál a'bolyg-
idegct, görcsös összehúzódásban levőnél az ülfonatot 
(plexus ischiadicus) vizsgálatalá vevék 5 de sem akkor, ha 
a' sértetlen ideg különböző részeivel, sem akkor, ha az 
elmetszett ideg* két végével tették kapcsolatba a' sodro-
nyokat, valami elhajlását a' galvánmérő tűjének, 's e 
szerint viliányos jelenetet nem vevének észre. Hasonlóan, 
azon selyembogárfonalra függesztett tűn sem mutatko-
zott eltérés , melly az épen munkálatban levő izomhoz 
közel vitetett. (Müller í . B. 2. Abth. 622.) 

Jegyezzük meg azt is, hogy noha a' békának láb-
száridege hasonlíthatatlanul a' legfinomabb 's legérzéke-
nyebb galvánmérő, még sem nyilatkoztat s e m m i hatást 
midőn az más ingerlőt ideggel kapcsolatba tetetik. 
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A' mondottakból következik. 
1. Nincsen az idegekben az életerő' munkálatakor 

semmi villányfolyam. 
2. A' villányerő az idegekben munkáló életmüves 

erőtől különbözik. 
3. A' galváninger az izom összehúzódását nem azért 

okozza, mintha hasonló hatású volna az idegerővel, ha-
nem azért , mivel a' galváningerre épen ugy mint az 
erőmüves 's vegytani ingerekre, az ideg' apró alkotó 
részeinek aránya megzavartatik, 's ennek következtébeu 
az izmon rángatások történnek. 

Ezen nézel előtt sok, mesterségesen kigondolt, kö-
vetkezetesen kifejtegetett, de erős alapra nem épült vé-
lemények homályosodnak meg és enyésznek el. Ama 
vegytani ismereteiről nevezetes, de sokkal inkább vegy-
mint élettudós Meissner, képzelődésében a' vért és a' 
duczokat (ganglia) villányfolyammal tölté meg, ollyan 
folyammal, mellyet ő a' tüdőben a' savítónak a' meleg-
séggeli kapcsolatából származtat, 's melly azután részint 
a' vérrel egyesül, forog vele együtt az élelműves test-
ben éltetvén a' részeket, részint a' tudőidegeken által 
elterjed 's a' duczrendszerbe , mellynek duczai megannyi 
leidai edények, veszi magát , onnan ürülvén ki lassan-
ként , 's eloszolván az idegrendszer középponti életmü-
veiben. (Meissner, System der Heilkunde aus den allge-
meinsten Naturgesetzen. Wien, 1832.) 

Az idegek , mond Meissner, villányt bocsá-
tanak az izmokra, 's innen van emezeknek mozgása. Az 
akarat parancsol, 's hová akarja oda megy egy szikre 
az agyból a' tagokat mozgatandó. Azért rövidülnek meg 
az izmok összehúzódásokkor, mert rostjaikat, középén, 
ellöki egymástól a' villányfolyam ; épen ugy mint mikor 
bodzabélgömbölyök (Hollundermarkkügelchen) czérnák-
ra füzetnek. 's több illyen czérnák a' két végeiken Ösz-
szeköttetven , a' vezetők' hatásának ki letelnek, mire az 
egész készülmény összehúzódik, 's a' czérnaszálak szét-
mennck egymástól. De ezen nézettel, elhalgatván az 
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egész vélemény alaptalanságát , már azon tapasz-
talat is ellenkezik, melly szerint az izomrostok, össze-
húzódásokkor inkább összebodorodnak mint szétterül-
nének. 

Volt mindazáltal mindezen vizsgálatoknak, elmél-
kedéseknek nagy haszna, mert köszörülte az észt, u j 
irányt adott az értelemnek, másoknak ösztönül szol-
gált , 's alkalmat nyú j to t t , hogy a' kevésbé pontos ta-
pasztalatokat tökéletesebbek által megigazítsák, a' fel-
ületes nézeteket mélyebb gondolkodás után kijeleljék , 
rámutassanak az örvényekre hol ezen nagy tengeren kön-
nyű elmerülni, 's olly ösvényre vezéreljenek hol az igaz 
felé biztosabban haladhatni. 

Vallyon hát a' növényekben vehetünk-e fel alapo-
san életmüves viliányosságot ? Annyi tagadhatlan , hogy 
a' villányfolyam van hatással a' növények' tenyészésére. 
Tegyen valaki négy, mennyire lehet egy alkatú 's ugyan-
azonnemű növénycsirát egy sósvízzel teli edénybe; 
kettőt közülök üveg korongra, a' harmadikat horgany-
korongra , a' negyediket rézkorongra helyhezvén , a'két 
utolsó korongot egy érczsodronynyal tegye kapcsolatba. 
Meg fogja látn i , hogy a' tenyészés hatalmasan halad a' 
nemleges sarkon, nem ugy az üvegen, és még sokkal ke-
vésbé a' tettleges sarkon. 

Pouillet igyekezett megmutatni , hogy növényte-
nyészéskor igen sok viliányosság származik , mi arra lát-
szik mutatni , hogy a' növények fejtenek k i magokból 
viliányosságot; de szorosabb vizsgálat után kifog tetsze-
ni a' csalódás, melly mellékkörülményekre nem figyel-
mezésből eredt. Azon tudós 12,8 —10 hüvelyk áltmé-
rő jű üvegedényeket vett elő, mellyeket kívülről a'szé-
leik felé 1—2 hüvelyknyi ter jede Iben gummifirnáczezal 
bevont. Ekkor az üvegeket két sorban száraz fára hely-
hezte , 's megtöltvén kertifölddel , érczsodronyok által 
egymással kapcsolatba tevé ugy , hogy a' sodronyok 
egyik edény' belsejéből a' másik edény belsejébe nyúl-
tak. A* firnácz a' viliányosság' k i nem eresztésére szol-
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gált. A' sűritőnek felső lapja egy rézsodronynál fogva 
valamellyik edénnyel, az alsó lapja pedig a' földdel te-
tetett kapcsolatba. Ezek megtörténvén, magvakat hin-
tett Pouillet a' földbe. Néhány nap múlva viliányosság 
fejlett k i , még pedig gyantavillányosság az edényekben 
(Mü l le r , 1. c. 1. B. 1. Abth. 72.) 

I t t látni való megvoltak minden feltételei a' v i l -
lányosság' származásának, 's ezt magában a' növényi 
tenyészésben nincs okunk keresni. 

Mocsi MIHÁLY. 
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XIII. 
Okleveles toldalék. 

III. 
a.) yf vasvári káptalan, Salamonfi, Péter . Ven-

czelfi Kelemen , és testvérei , egy telket két ekényi ré-
tért cserélő poghi nemesek' részére , 1 ZIZ-diki mart. 
2 i-k én ó pecsét alatt, zár ott alkatban költ csereleve-
lét ? 132Q-diki május 22-dikén új pecsét alatt átirja. 

,Nos Capitulum ecclesie sancti Mychaelis archan-
geli de Castroferreo damus promemoria quod Clemens 
filius Vynchlou de Pogh ad nostram personaliter acce-
dendo presenciam exhibuit nobis litteras nostras clau-
sas sub antiquo Sigillo nostro confectas petens nos cum 
instancia , ut easdem litteras de uerbo ad verbum re-
scribi faceremus et iuxta Hegium preceptum ac man-
datum nostro Sigillo nouo dignaremur consignare qua-
rum tenor talis est Nos Capitulum ecclesie sancti Mi-
chaelis de castroferreo presen Les litteras damus prome-
moria, quod. Peteu filius Salomonis de Pogh ab vna 
parte, Clemens filius V jnch lou prose et pro Nicolao -
.Benedicto et Garmano fratribus suis ab altera coram no-
bis constituti, idem Peteu vnam sessionem inqua nunc 
Clemens et fratres sui resident et idem Vynchlou man-
sit usque vitam incoucambiutn duorum Jugerum in pra-
to iuxta vicinitatem Daciani ab vna parte et Dominicy 
ab altera ad iacencium , dedit et assignauit prefato 
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Clement! et fratribus antedictis que quidem duo iugera 
idem Clemens ipsi Peteu econverso assignauit. dátum se-
cunda feria proxima post dominicam palmarum. Anno 

O 0 
domini M. ccg xx tercio , Nos enim peticionem ipsius 
Clementis főre iustam considerantes et congruam easdem 
litteras de uerbo ad verbum rescribi fecimus et iuxta 
Regium preceptum ac mandatum nostro Sigillo nouo 
consignari dátum Ín octavis festi. Penthecostes. Anno 

o 
dominí. M. c

m
c°c. oetavo' 

b.) Ugyanazon káptalan, amaz 1323 -d ik i mart. 
21 -dikén ó pecsét alatt költ zárott alkatú cserelevelét, 
1345 -diki julius 4 -dikén , új pecsétje alatt, nyilt al-
katú levélbe irja. 

,Nos Capitulum eeclesie Sann (igy) Michaelis archan-
geli de Castroferreo Significamus tenore presencium vni-
uersis Quod Clemens filius Vinzlou de Pogh ad nostram 
personaliter accedendo presenciam, exhibuit nobis lit-
teras nostras clausas sub antiquo Sigillo nostro con— 
fectas Petens nos Humi i i cum instancia, v t easdem ape-
rire et de uerbo ad uerbum rescribi faceremus in pa-
tentes redigendo , nouo Sigillo nostro consignare dig-
naremur , Quarum tenor talis est, Nos Capitulum 
ecclesie Sancti Michaelis de Castroferreo presentes l i t te-
ras damus promemoria, Quod Petew filius Salamonis 
de Pogh abuna parte, Clemens filius Vinzlou pro se, et 
pro Nicoiao Benedicto et Garmano fratribus suis, ab 
altera coram nobis constituti, idem Petew vnam sessio-
nem inqua nunc Clemens et fratres sui resident, et idem 
Vinzlou mansit vsque vi tam, inconcambium duorum 
iugerum in pralo iuxta vicinitatem Dacíaní ab una par-
te , et Dominici ab altera, adiacencium, dedit et assig-
nauit, prefato Clement! et fratribus suis antedictis, que-
quidem duo iugera idem Clemens, ipsi Petew , econuerso 
assignauit datum secunda feria proxima post dominicam 

o 
palmarum anno domini M Ccc xx tercio, Nos enim pe-
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ticionem eíusdem, iustam et congruam forc consideran-
tes, easdem aperuimus, de uerbo ad uerbum reseribi 
facientes in patentes redigendo, nouo Sigillo nostro 
consignauimus, dátum feria secunda proxima post octa-
vas festi nativitatis sancti Johannis Baptiste , anno do-

0 
mini M ecc xlmo quinto' 

c.) Végre ama' káptalan, épenazon 1322>-diki 
mart. 21-dikén ó pecsét alatt zártan költ, és 1345-
diki jul. k-dikén új pecsét alatt nyilt alkatban kiadott 
cserelevelét, 1380-diki január. lí-dikén jeles alkatú 
metszett levélbe foglalja. 

A B C 

,Os Capitulum ecclesie Castriferrei Memorie con-
mendamus Quod Apor ülius Clementis de Pogh ad no-
stram accedendo presenciam exhibuit nobis quasdam 
litteras nostras patentes petens nos vt easdem de vér-
bő ad verbum reseribi et presentibus literis nostris in-
seri Sigilloque noslro consignari facere dignaremur 
quarum tenor talis est Nos Capitulum ecclesie sancti 
Myehaelis archangeli de Castroferreo significamus teno-
re presencium vniuersis. Quod Clemeus filius Vynzlou 
de Pogh ad nostram personaliter accedendo presenciam 
exhibuit nobis literas nostras clausas sub antiquo Si-
gillo nostro confectas petens nos humili cum instancia 
vt easdem aperire et de verbo ad verbum reseribi fa-
ceremus in patentes redigendo nouo Sigillo nostro con-
signare dignaremur. quarum tenor talis est, Nos Ca-
pitulum ecclesie sancti Myehaelis archangeli de Castro-
ferreo presentes literas damus promemoria. Quod Peteu 
filius Salamonis de Pogh ab vna parte , Clemens filius 
Vynzlou pro se et pro Micolao Benedicto et Gyarmano 
fratribus suis ab altera coram nobis constituti idem Peteu 
vnam Sessioncm inqua nunc Clemens et fratres sui resi-
dent , et idem Vynzlou mansit vsque vitám in concam-
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biura duorum Jugerum in prato iuxta vicinitatem Da-
ciani ab vna parte et Dominici abaltera adiacencium de-
dit et assignavit prefato Clementi et fratribus suis ante-
dictis que quidem duo Jugera idem Clemens ipsi Peteu 
e converso assignavit, dátum feria secunda proxima 

o 

post doininicam palmarum, anno domini M x x 
tercio Nos enim peticionem eiusdem iustam et congruam 
fore considerantes easdem aperuimus de verbo ad ver-
bum rescribi facientes in patentes redigendo. nouo si~ 
gillo ncstro consignauirnus, dátum feria secunda proxi-
ma post octavas festi Nativitatis sancti Johannis Baptista 

u m o 

anno domini M qcc xlmo quinto , Nos enim peticio-
nem eiusdem fore iustam et congruam agnosscentes pre-
missas literas de verbo ad verbum rescribi et presenti-
bus litteris nostris priuilegialibus inseri Sigilloqué no-
stro fecimus consignari, In cuius rei memóriára presen-
'tes concessimus literas nostras priuilegiales pendenti 
Sigillo nostro consignatas medioque alphabeto interci— 
sas , dátum feria quarta proxima post festum Epiphanie 

O mo 

domini anno eiusdem M l x x x Honorabili viro do-
mino Stephano preposito viris discretis magistris Petro 
Cantore Mychaele Custode decanatu vacante Ceterisque 
Canonicis ecclesie nostre existentibus,4 

Iróhártyán hitelesen költ példányokból. Az 
a) hosszúdad oklevél, mellynek elébb behajtott 

vége, azután eleje fektetvén egymásra, mind a' három 
rétegen keresztül vont hártya köteléke, a' behajtott két 
saéle' felületén, kerek pecséttel, mint helye mutatja, 
yol t lepecsételve. Túlsó felületén irója kezével ime' hát-
irat á l l : ylnnouacio litterarum pro demente et fra-
tribus suis contra Peteu filium Salomonis concambium 
super Sessionei A' 

b) valamivel szélesebb az előbbinél. A' káptalan 
ú j pecsétjét, melly az oklevél hátára volt nyomva , en-
nek közepén keresztül vont hártya kötelék tartotta. A* 
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c) alatti levélnek végképen eltöredezett pecsétje az 
alul felhajtott hártya hasadékából, hártya kötelékről füg -
gött . Kezdetén hibázik az N. betű , mellyet irója éke-
sítve akart eléállítani. 

Törvényeinkből t u d j u k , hogy okleveleink : jeles, 
nyilt, és zdrott alkatúak valának. *) Verböczi, ki a' 
privilégium magyarázatával sokat vesződött 2 ) , maga 
eml í t : buda i , eg r i , váradi káptalanok előtt költ jeles 
alkatú leveleket 3 ) , és ez utóisónak 1338-diki pecsétjén 
következő felirat ta lá l ta t ik: ,Sigillum malus Capituli 
Varadiensis Eccsesiae ad PrivilegicC 4). Ugyanez a' 
váradi káptalan 129 l -ben zárott alkatban költ levelét 
1 3 4 9 - b e n , és így 58. év múlva irtaát nyilt alkatú le-
vélbe 5). Az itt közlött vasvári káptalan előtt költ há-
rom oklevél , ugyanazon, de jeles, nyilt, és zdrott 
háromféle alkatú levélnek példánya. 

LUCZENBACHER JÁNOS. 

1) Zsigmond VI-dik (1435) törve'nyének 10-dik czikke-
lye rendeli: „Pro qualibet litera Fassionali, emanata 
privilegialiter (solvantnr) denarii centum ; patenter 
vero , denarii viginti quatuor j clause autem , denarii 
duodec im. " 1298: 7 8 . 8 0 . 1 4 4 7 : 28. 1458: 38. M a t t h . 
D. VI. ( I 4 8 6 ) : 74. — Tud. Gyűjt. 1819. IX. k. 79.1. 

2) II. 7—12. 
3) I I : 14. §. 54. 55 , 57. 66. 60. 64. 77. 
4) Georgii Pray, De Sigillis. Budae , 1805. 4. p. 30. 

Tab. V. fig. 3. 
5) Codex Dipl. Tom. VI. Vol. I. p. 177. et 178. 
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ÉRTEKEZÉSEK* MUTATÓJA. 
AZ 

ÚJ FOLYAM I. KÖTET' I. ES II. FÜZETÉHEZ. 

A . 

Abernethy hajós 44. ezzel érte-
kezett Ross az étek-adatok 
megkisebbítéséről. 46. 

Adósságtörlés módjai 16. 19. 21. 
Aelia , v. Allia nemzetség 65. 
Aelius Fronto 62. 65. Verinus 

63. 
Agricola 79. 
Ahrens 517. 
Aja tima eszkimó köszöntés 58. 
A k u l i , Repuls öböl le l szem-

közt 40. 
Alexander Severus 60. 
Alisca (Tolna) 61. 
Angekok jósló 41. 
Angolok vadászatban vetélked-

nek az eszkimókkal 42. 
Anaxagoras 90. 
Annamatia (Földvár) 61. 
Aquincum (Buda) 62. 
Arago 70. 
Arabok vegytudománya 79. 
Aristoteles 77. 79. 
Asszonyok' szigetei 50. 
Aurelius Victor állítása 59. 

B. 

Ball folyam' torkolata 29. 
Babbage 70. 

Bacchus Pluto országában 65. 
annak tisztelete 64. 65. 

Bacon, lord 7S. irányt adott a' 
philosophiának 79. 

Baffin öböl 28. 54. Vilmos 24. 
Bajviadal 261. magyaroknál 262. 

annak tárgya a) polgártörvé-
nyi — 264. b) büntető törvé-
nyi tekintetben 266- közügy-
ben 307. külföldön 287. módo-
sítása 282. arról észrevételek 
299. 

Bajviadali biróság, Ítéletek és 
ezek végrehajtása 273. helyek 
295. segédek 297. 

Balabandi nyelv 228. 
Barentz Vilmos 24. 
Barlow jegyzete 53. 
Batty öböl 56. 
Becstelenség 225. 
Behring , annak útja 25. 
Bell András 198. 
Bell-lancasteri tanitásmód 198. 

miért ajánlható 200. 
Bellingeri 320. 
Bezefolua 159. 
Béketíírés néptanító tulajdona 

179. 
Bicske téréi 60. 
Birmingham vidéke 70. 
Bogud 158. 
Bonpland 515. 
Booth , magára vállalja az expe-

ditio költségeit 27. 
Boothia tartomány 42. 46. 
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Borostyán Bacchus tiszteletérc 
mutat 64. 

B osznaország 456. * 
Botka Tivadar szedte össze a' 

bajviadali adatokat 262. 
Boulton egyesülete 70. 
Boutervek állítása 93. 
Eowenkikotő 35. 
Braithvaite erőmüve 27. 
Bregetion fSzőny) 61. 
Breschet 327. 
Britannia' a' mathesis és ter-

mészettudományok ápolásából 
eredett állopotja 70. 

Burdach 320. 322. 
Büntetés (polgári^ 217. annak 

köre 220. halálos 224. módja 
224. 

Byam-Martinfok , és légmérsék-
lete 31. 

C. 

Cabot 24; 
Cartesius 80. annak okoskodása 

83. 
Cartier felfedezi a' sz. LőrinCz 

öblét 24. 
Chartres berezeg 28. 
Chob 458. 160. 
Chup folyam 159, 160. 
Clapperton felfedezése 24. 
Claudián 65 
Colomb Kristóf útat nyitott a' 

tengerészeknek 24. 
Constantin 61. 62. 
Constantina 61. 
Cook 25. 
Copernicus 79. 
Cousin franczia újító 94. 
Crawfordfok 32. 
Cuvieré állatrendszere 74. 

Cs. 

Csörgetyfi (sistrum) Isis imádá-
sának tulajdonítatik 64. 

Ci. 

Czigány nép, ez tartotta fenn 
a' szanszkrit nyelvet 231 . sza -

TUDOMÁNYT. Ú. F. I. K. II» F. 

vak , szanszkrit , magyar, és 
latin jelentéssel 232. 

Czövek bajviadalban 275, 298. 

D . 

Dalmátország 156. 
Dampierre felfedezései 24. 
Darázs5 repülése 73. 
Davis utazó 24. annak útja 29. 
Dekkan tartomány 227. 
Democritus 89. 
Denham felfedezései 24. 
Detruhfoiua 159. 
Devanagarara (szanszkrit) 227. 

betűk 228. 
Dialectica tévedése 77. 
Dieckmann 328. 
Disko sziget 31. 
Dumas 313. 
Dutrochet 323. 

E . 
t 

Edwards 327. 
Eiglulick télsziget 40 . 
Éjszakkeleti jegestengerről ninc« 

átmenetel az éjszaknyugotira 
50. 

El i jesztés , mint büntetés czélja 
218. 

F.mpedoeles' mozgás elve 89* 
Engel' Kagusa története 157. 
Entrecasteaux felfedezései 24. 
Erényi törvényhozás határozata 

99. 
Erickson erőmüve 27. 

Eszkimók becsületessége 31. és 
európaiak összeölelkeznek 38. 
39. Innuit népnek mondák ma-
gokat 3S. fölfegyverkezve 's 
öltözve 38. a' földképen fel 
nem jegyzett vidékekről adtak 
értesítést 40. kaczagásra fakad-
nak 48. vendégséget adnak, és 
közöttök a' háladatosság nem 
ismeret len; a' nft kölcsöna-
clás barátság jele 49. 

22 
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P. 

Fahlberg 315. 
Farewellfok , Grönland legdélibb 

csúcsa 29. 
Fel ix , Boothia tengeröböl dél -

nyugoti foka 46. 49. 
Fel ixfok felé indul Ross 47. 
Fichte botlása 87. 
Fontana 321. 
Földesuraink alattvalói boldogsá-

gáról keveset elmélkednek 
166. 

Franklin 25. világosításával meg 
nem elégettek a' physicusok 
90. 

Fuca János 24. 
Fúria hajó 25. 32. 33. 
Furiafok 35. 
Furyfokhoz ért Ross útitársaival, 

hol bárkát építete 55 . 

G . 

Galerius Dunába csapoltatá a* 
Balatont 59. 

Galilei 79. 
Gallovay fok 28. 
Ganges melléki lakosok 227. 
Garryfok 33. 
Gályarabság 223. 
Georgia 25. 
Gilbert 79. 
Gomez felfedezi Labradort 24. 
Görög philosophia' hibája 77. 
Gőthe 84. 95. 
Granthämi ( grandhami) nyelv 

228. 
Guzuvati nyelv 228. 

G y . 

Gyámintéze t 5. 

H . 

Hal ler 320. 
Hatóságok' befolyása a' népne-

velésbc 169. 
Hátkopár, viliányos 314. 

Hearnefolyam martjait Franklin 
vettefel . 25. 

Hecate 65. 
Hegel 89. 
Helyesírás 186. 
Herbart elmés szavai 88. 
Herbault 198. 
Herbordfi 157. 
Herschel setétben olvasta az 

óraszámokat 90. 
Hittudomány szüksége 184. 
Holsteinborg kerület helytartója 

's papja 30. 
Holsteinborgi gyarmat 31. 
Howard érdeme 78. 
Hoy fok 44. 
Hudson Henrik 24. 
Hull , hajós 57. 
Humboldt 84. Sándor tapaszta-

latai 313. 316. 318. 
Humphrey testvérileg fogadáRosa 

kapitányt társaival 38. 

I. 

Illés ragusai érsek 157. 
lhvag folyam 159. 
India 227. annak lakosi 227. 

ezek nyelve 227. 
lndostán 227. 
Ipar számalapjai. I. 2. 
Isis csörgetyííje (sistrum) 64. 
Island. Ebból expeditio indult 

Grönland felé. 24, 
Istvánfi. 157. 
Izabella hajó 27. 29. Hul l -é , 

e lébb Ross volt parancsnoka 
57. fokra jutott Ross 45. a z t , 
mint barátját köszönté 47. 

J . 

Javítás mint büntetés czélja 220. 
Jegyzői hivatal elfoglalja a 'nép-

tanítót 173. 
Jeles alkatú levél (privilégium) 

157. 
Jenner. 7S. 
Jogi törvényhozás határozata. 

99. 
John czethalászó hajón lázadás 

támadt 28. 
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K. 

Kamat' szaporodása. 1. 11. 
Kamatot hozó kereskedés. 14. 
Kanariai nyelv 228. 
Kant éreszte az erénytörvénye-

ket 86. 
Karacsay Tivadar 156. 
Karka folyam 159. 160. 
Ka rnatik tartomány 227. 
Kelemen 263. 
Kepler 79. 
Kijer pap' hitvese* vendégszerető 

háza 30. 
Királyaink ügyeltek a' népneve-

lésre 164. 
Kopácsy József veszprémi püspök 

intézete 175. 
Korgyám intézetek számvetési e l -

rendelése. 4. 5. 
Kotzebue. 25. 
Környe 60. 
Kötörfü (saxifraga oppositifolia) 

50. 
Krimer' tapasztalata 322. 
Krishna folyam 227. 
Krug 80. 84. 
Krusenstern hajó 28. 
Külegyentartás tekintetet szerez-

het a' néptanítónak. 180. 
Kyralyffia nemesek' földe 160, 

L , 

Labrador. 2<. 
Laing utazó. 24. 
Lajos (XVIII.) 74. 
Lander testvérek. 24. 
Lancaster József 198. 
Lankaster út 32. majd mindig 

jéggel van elzárva 50. 
Leibnitz 80. 
Leiflyi helytartóság 30. 
Lelki pásztor tartozik a' népis-

kolát meglátogatni 175. vi-
dámság mint tulajdon a' nép-
tanítóban 180. 

Leucippus 89. 
Linne állatrendszere 74. 
Livius 65. 

M. 

Magendie 313. * 
Magyar, király' hadserege külön-

bözött az ország' hadaitól 156. 
nyelvtudomány szabályai 185. 

Marathi nyelv 228. 
Margate 28. 
Maslin Jakab , Victory hajó ko-

vácsa 41. 
Megelőzés , mint büntetés czélja 

219. 
Megfenyegetés 219. 
Meissner 330. 
Melvilszigetek 25. 
Mesteremberek mint népnevelók 

172. 
Metszett oklevél 161. 
Millukta , előkelő eskimo 48. 
Monuroswelge 160. 
Mulgrave , lord. 25. 
Mursa (Eszék) 61. 
Müller 304. 318. £49. 323. 324. 

N . 

Nyájasság szükséges tulajdona a* 
népnevelőnek 178. 

Nezbudda folyam 227. 
Nevele's tudomány 185. 
Nevelői intézetek 164. haszna 

174. 
Nevelői tekintet 182. 
Newton 81. 
Népiskolában eléadandó tudomá-

nyok 189. 192. ajánlható tanx-
tásmód 197. 

Népnevelés 163. 
Népnevelő 170. tulajdonai 172. 

176. hivatal szeretete 177. 
szükséges tudományok 184. 

Népszaporodás' számalapjai. 1. 
6. 9. 

O. 

Okén 91. 
Okosság kétféle törvényhozása 

98. 
Orosz kormány sürgeti a' gazda-

sági iskolák felállítását. 70. 
22 * 
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Oroszok, felfedezésekre indul-
nak 25. 

P . 

Padleack , vagy utazás ve'ge 43. 
Palika (pali , bali , lanca basa) 

nyelv 231. 
Par , paria, nem másolat 158. 

161. 
Paracelsus 79. 
Parducz 64. 
Parry felfedezései , elveszté Fú-

ria hajógát. 25. reménye 50. 
Paulet 198. 
Pelso , mellyik tó ? 60. 
Perron , báró munkája 310. 
Petawelge.159. 
Peyrouse \A) utazó 24. 37. 
Pécsi nevelői intézetben mi ta-

nítatik 184. mit kellene még 
tanítani 187. 

Pénzbüntetés 221. 
PfafF' tapasztalatai 313. 317. 
Plató' hasonlatossága Kanttal 87. 
Pluto 65. 
Polgári gazdálkodás 109. tudo-

mányok 10S. 
Polgáriság' természeti jogtudo-

mánya 109. 
Politica 108. a' természeti joggal 

nem ellenkezhetik 113. 
Poroszország nem kímél tudomá-

nyos költségeket 70. 
Pouil let 319. 331. 
Pracrit nyelv. 231. 
Pray 263. 
Prevost 513. 329. 
Prístaldus 280. 37.) 
Proserpina 65. 
Publius Ael ius 63. 
Pythagoreusok számokban keres-

tek alaptörvényeket S9. 

R . 

Rachelin sziget 28. 
Ragusa 500 aranyforintot fize-

tett a' magyar koronának véd-
pénzül 155. annak szerencséje 
156. biztosai I. Lajos' udva-
rában. 157. 

Ray i Ser. Ferencz 157. 

Repuls öböl 40. 45. 49, 
Reznek 157. 
Robertson 27. 
Rokontudományok 96. 
Rookwood londoni czethalászha-

jó holsteinborgi kikötőben 30. 
Ross kapitány megvizsgálta a7 

Bafíinöblöt25.nem talált éjszak-
nyugoti átjárást ; a' magnesi 
sark fekvését kitapogatta , e' 
tengerésznek nehéz vállalata 
26. 27. Victory hajó alpa-
rancsnoka 27, téli ruhát ada-
tott a' legénységnek 29. e l in-
dulása 28. kikötőt keres 29. 
látogatói 30. hat eskimokutyát 
tétett hajójára 31. hajótörés-
től tarto l t , oda ért , hol F ú -
ria törést szenvedett 32. é3 
tisztkara tanyázott, horgony-
helyet keres , Tarryfok felé 
vitorlázott 33. nagy bajjal 
nyomulhatott előbbre 34. me-
nedéket keres 35 , hajó népét 
és hajója belsejét elrendeli , 
táplálatra 's oktatásra nézve 
szabályokat állít 36. téli szál-
lásán gyűjtőt. tapasztalása, es -
kimokra talált 37. kiindul egy 
hajós és két eskimo késérete-
bcn , több apró tóra talált 43. 
az általa felfedezett foknak 
Izabella nevet adott 44. a' 
nyugoti tenger partján 45. az 
egész Victory-csúc3 vidékét 
Nagybritannia' nevében elfog-
lalja , társaival Európában el-» 
veszettnek tartaték 47. kőből 
rakatott kunyhót 48. reménye 
50. 52. állítása 50. új utazás-
hoz fogott 51. Felix fokon ta-
nyázott , meghatározta az éj-
szaksark' fekvését , magnesi 
vizsgálatokkal foglalatoskodott, 
öt órányira volt az éjszaki , 
sarktól 52. mészkövekből ha l -
mot hányatot t , elfoglalta a* 
magnesi éjszaksarkot 53. utolsó 
vizsgálati útja 54. 36. hajói 
közül egyet volt kénytelen el-
hagyni 55. ládákból szánokat 
csináltat 56 . 

Rossi 320. 
Rudolphi vizsgálati 314. 
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s. 

Sauti LinarI 315: 
Sándor István 262. 
Schag ä voke, annyi , mint se-

besen fu t , egy öböl vége 43. 
csatornáját vizsgálta Ross pa-
rancsnok. 44. 

Schaguwocke 42. 
Scherif öböl 51. 
Schwartner. 7. 
Seebeck fölfedezése 313. 319. 
Septimius Vibius 62. 
Sérész, vagy viliányos harcsa 

314. 
Spallanzani tapasztalata 316. 
Spittler megjegyzése királyaink-

ról és nemzetünkről. 155. 

S z . 

Szanskrit nyelv 227. betők 228, 
abban a' nem , és szám három, 
eset nyolcz , irás és olvasás 

229. számneveinek kimondása, 
személy három , mód öt , dia-
lectusa 230. névmás és név 
ejtegetése 233. 236. igék 234. 
szótár 236. 

Száműzés 223. 
Számvetésnek két neme 186. 
Századbér' szaporodása. 1. 
Szegedi 262. 
Szelídség gyámola a' néptanító-

nak 179. 
Szepesy Ignácz pécsi püspök ala-

pítványa 175 
Szerbország 156. 
Szerénység dísze a' néptanítónak 

180. 
Szerzett jog érteménye , szüksége 

114. philosophiája 124. külön-
bözik amattól anyagra , alakra, 
és czélra nézve , története 
126. 

T . 

Tabajd 6o. 
Tamuli ( malabar , nialay-vár ) 

nyelv 228. 

Tarrio nitjocke az az: sótalan 
viz , egy öböl' kezdete 43. 

Tassmann felfedezése 24. 
Tata 60. 
Teguli (telingah , telinga, telon-

gou) nyelv 228. 
Természettudomány' becse 68. 

haszna 71. hatása a' lélekre 
76. 

Természeti jog és erénytan közti 
különbség 102. főállításra 103. 
körre , anyagra , ösztönre 105. 
törvényhozásra és czélra nézve 
108. az és politica közti kü-
löbse'g 111. anyagra 's alakra 
nézve. 112. arról és szerzett 
jogról megjegyzendők.116. azok 
közti viszony és különbség. 
118. amannak elvei 128. meg-
ismertető elve kétféle 129. 
azoknak megbirálása. 133. kút-
fői 141. haszna 146. segédtu-
dáteányai. 153. 

T e s t n e v e l é s megismerteti nép-
tanítóval a' testi erőket. 184. 

Tételek (mennyiségtudományi) I. 
203. II. 210. 

Thackrach 321. 
Themze 28. 
Thom Yictory hajó harmadik 

tiszte 27. 
Tőkepénz' kettőztetése. 3. 
Tömlöcz mint testi büntetés. 221. 
Törvény belső és külső ösztöne 

99. 
Tudományok közti különbség 97. 
Turnagainfok 25. 46. 47. 

U-

Úr' imádsága (mi atyjánk) bála-
bandi (maratta) nyelven 259. 

V . 

Valeria tartomány' fekvése 95, 
nevezete 60. 

Vancouver' felfedezése 24. 
Vasvári káptalan oklevele 157. 

333. zárott , nyilt , és jeles 
alkatú oklevele 337. ó pecsét-
je 160. pecsétje változott 161. 
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Vegytudomány mint jólét forrása 
69. 

Velencze' szerencséje 156. 
Velenczei tó 60. 
Vereb 60. sírboltja három kőból 

ál lott 61. ott ta lál t gyűrű , 
cserese , római pénzek 66. 

Verebi sírkövek 61—63. kert 
65. 

Verés 222. 
Végh János 65. 
Vénasszonykonty nevü vidék 29. 
Vibius nemzetség 62. 
Victory fgyőzedelem Sieg> gőz-

hajó. Liverpol és Man sziget 
közt járt. Robertson rendszerű 
kerekei , erőmüve 27. egy fiitö 
karját elszakítá 28. hol horgo-
nyozott , 50. gőzmuve partra 
rakatiE 35. látogatására eski-
mók jártak 4ú. kívüle a' ké-
nyesü megfagyotté i , csúcs 47. 
sok veszélyt állott ki 

Vil lanyos halak 313. m 
Viliányosság azéletmöves lények-

ben 312. 

Vilmos-királyfölddt Roae találta 
fel 26. 

Volta 316. 

W. 

Watt ' egyesülete 70. 
Wales , herczegség 29. 
Welsh , villányszikrákat vont ki 

a' hátkopárból 315^ 
Wilson állítása 327. 

Z . 

Zend nyelv 231. 
Zingani 231. 
Zingari 231. 
Zingiberi 231. 

Z s . 

Zsibba , márványzott. , szemkés , 
viliányos halak 314. 
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