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Első esztendei folyamat. 1838.

Boldog iij e s z tendőt  kívánok.

Egy városkában erősen megrögzött a’ szokás, melly szerint 
lakosai az év' változásával egymáshoz köszöntgélni járkáltak. Mi
ért senki sem tudta megmondani ; mert mit uj évnek nevezünk, 
már magaban is képzelt mennyiség, mellynek a’ természetben 
semmi nyoma, 's e’ tekintetben hasonló a’ political geographia’ 
országhatáraihoz. Ha azon időt választanok uj évnek , mellyben 
földünk napkörülti utjának azon pontjába ér, mellyből (a1 kosjegy
ből) tavaly kiindult, valami kis értelme lenne, mert mérsékleti 
éghajlatunk alatt ez időben a’ természet uj ruhába öltözik, ’s ben
nünket — örömet hintvén mindenfelé — közszármaztatásában részt 
venni mintegy meghí. Igaz, hogy az esquimauk’ és hollószinű 
kedves testvéreink' lakhelyein máskép van; de ügyes rendkívüli 
küldöttségek által egyetértésöket tán megnyerhetnék.

A’ köszöntés’ oka szinte találós - mes-e, és legszorosabb vizs
gálatin sem vezettek kielégítő felvilágosodásra ; egyedül azt hoz
hattam ki, hogy az e’ köszöntéseknél használt szavak többnyire 
épen ellenkezőjét fejezik ki a’ különböző arezok’ jelentőbb moz
dulatainak, mellyeket azonban felfogni bajos, csak hoszabb tapasz
talás vezethetvén czélhoz.

Ifjú Szelesy és dúsgazdag nagybátyja kézszorítások mellett 
köszöntgetik egymást. Az ifjúnak arcza igy szól : Reményiem, 
hogy a’ jövő tavasz’ éles szelei édes uram bátyám' lelkét a’ 
paradicsomba, aranyait pedig zsebembe fuvandják; — mig az 
öreg’ arcza: Ha olly esztelenül élsz mint kezdőd, öcsém, pazarol
ván nedveidet tetőtől talpig, majd gondom lesz helyes emlékkőről 
sírodra; addig is egy kis meglépést szerzek neked ’s a’ farsang 
közben megházasodom.

Két nénike bájos mosolygással ölelkezik. Az Öregebbik’ 
arczán olvashatni: Hála az egeknek , ismét idősebb egy évvel, 
noha tetemes számú lefolyt már, mióta a’ 29től nem motszan és 
születése’ napját mindig a’ jövő december’ végére teszi. — Az 
ifjabbik’ mosolygása igy szól: Kár ezekért a' fejér 's piros 
festékekért; ha aranyporral kevert lépet mázolna helyettük 
ránczaiba, már eddig néhány pirókot reászedett volna.

Egy pár ifjú (hirlapczikkely-) iró bókol amott hatalmas 
Mecaenása előtt. Árnyékában az egyik boldognak lenni vallja 
magát ’s a’ tömjént nem kíméli; de arcza igy: Csak ne 
volna az az istenadta censura, majd befútyölnék Méltóságodnak; 
— a’ másik Archimedes gyanánt kiemeli honját a’ sárból (emelcső 
nélkül is), de arezvonásain áll: Hizlaljatok csak jól, majd én is 
közötökbe hempelygek. — A’ kegyes pártfogó nyájas szavak közt 
mozdítja fejét, de arczán látszik: Szegény párák, bár jobb hasz

notokat lehetne venni! igen, ha valamit tanultatok volna, ács»- 
vagy kőműves-mesterséget, jobban használnátok honunknak 
mint most firkáló vagy betyár Archimedes létetekre. De mitévők 
legyünk: jobbak’ hiányában csak titeket is facsarlak czitromkint 
’s aztán elhánylak.

Annyi bizonyos, hogy az uj év az ellenséges pólókat közelíti 
egymáshoz, ha csak egy napra is. — E’ tulajdonának köszönhetni, 
hogy városunkban a’ legnevezetesb kávénénikék Sylvester’ est- 
véjén összegyűltek, változtatva minden évben egyik’ ’s másik’ ha
zánál. Az idén a’ so r— a’ történet’ valamelly rejtett rugója 
állal— özvegy ’ Csipkésynére került, ki ürög forog a’ konyhában, 
süt főz és várja számos vendégeit. Elérkezvén azonban az 
összejövet’ órája, nem kis csodálkozás és boszankodással veszi 
észre, hogy csak öten jelentek mega’ különben olly számos nénikék 
közül, és már szinte sajnálni kezdő a’ sok szép süteményt, hallván , 
hogy egyiket gyengeség, másikat nátha, harmadikat a’ fogfájás, 
’« igy a’ többit köhögés, orbáncz, migraine, szamárhurut ’s a’ t 
’s a’ t. szobába vagy ágyba bilincseié.

Első lépett be Tollasyné asszonyság; gyönyörű tejfejér 
teremtés. Rendes arezvonásai egykori szépségét mutatják ; deli 
termetét gazdag, de könnyű öltözete ajanlólag tünteti; kis kalap
jára tűzött strucztollak különösen jól állanak egész alakjához. 
Tollasyné leggazdagabb lakosa a’ városkának, s több megyékben 
bir. Jövedelmeinek legnagyobb részét halastavából húzza, de nem 
megvetendőt adnak ménese ’s ügyességgel űzött kovácsmühelye 
's takácsszéke is. A’ szép asszony köz tisztelést nyert, mert ada
kozó ’s a’ szegényeket mindenkor segéli ; de a’ rágalom épen ott 
talál nyugpontot, hol a’ magasztalás helyt foglalt, azt suttogván 
Tollasyné felől, hogy kapzsi ’s többel adós mint mennyit megfizetni 
tud, ’s hogy a’ pénzt rendkívül szereti, jól tudván’ mikor ad ’s 
kinek.

Utána jő Selymesyné asszonyság a’ legújabb divat szerint ’s 
finom ízléssel felpiperézve, azért is köz irigység’ tárgya. Fürgöncz, 
könnyelmű, szeretetre méltó kis portéka. Elméje szikrázik, min
denkor vig ’s ha muzsikaszót hall, még a’ sírokon is eltánezol, 
mindenről tud ékesén és sokat beszélni, még ollyasokról is , miket 
nem ért. Házi rendje nem igen szoros, és családja, mellynek fiatal 
korában épen nem mert parancsolni, még most sem viseltetik 
különös tisztelettel iránta, változó mint a’ barometer, szeretője 
minduntalan más más; a’ vendéghajú tudóstól vékonyszárú táncz- 
mesterhez, a’ költésztől katonához, a’ prókátortól kötéltánczolóhoz 
szökik. Jelenleg egy gazdag fűszer árost czirógat, mit a’ nénikek 
pittyedt szájjal néznek, mondván: Elmúlt már a’ sok változások 
ideje; de azért társaságát mégis keresik. Tollasyné szomszédasz - 
szonyával majd mindig czivódolt; de most nagy mosás és sikárlás 
volt mindkettő’ házánál, ’s azért nem értek a’ pörlekedésre.
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Felpattan az ajtó — ’s méltósággal lép be Bársonyosy asz 
szonyság, csupa bíborba öltözve. Régi, hires nemzetségére nem 
kevéssé büszke. Ez es nyájas magaviseleté által nagy tekintetei 
szerzett a’ városkában ; több jeles erényekkel is bir, miilyenek 
magaelszánás, állhatatosság* tiiredelmesség, szelídség, egyszerű
ség . Gazdagsága nagy, mellyel több szerencsés házasságok által 
gyűjtött, ’s azért sokféle joggal bírván vagyonát, levéltára jó 
rendben, de nagy titokban is tartatik. Csipkésynének rokona 
lévén, egyszersmind ennek és gyermekeinek gyámanyja boldogult 
Csipkésy Lajos ur’ végrendelése’ következésében, sőt az özvegy 
jószágait is bírja ’s a’ családnak a’ jövedelmekből, mellyeket egy 
tágas erdő,sok szántóföld, szőlő, juhnyáj ’s gulya nyújtanak, táp
lálására gubacsot, lisztet, dohányt, bort, szénát, szalmát és 
gyapjút kiszolgáltat. Pompás házának egyik ablaka Csipkésyné’ 
udvarára nyílik, ’s abból gyermekei’ játékaira’s némellyek’ csin- 
tManságaira is ügyelhet, a’ vétkesekre érdemlett büntetéseket sza
bandó ; egy másik kis nyílás pedig az özvegy’ konyhájára szolgál, 
’s igy tudja, mi van mindegyik fazékban. Mind a’ mellett, hogy 
Bársonyosyné asszonyom’ szeplőtlen magaviseleté köz tekintetet 
nyert, a’ rágalomtól ő sem vala képes megmenekedni, ’s a’ 
kávénénikék de különösen Selymesyné, kinek nyelve szüntelen pereg 
— azzal vádolják, hogy kevés könyveket forgat kezében, sokat 
alszik, ’s hogy némelly kecsei — kivált a’ szembetűnőbbek 
mesterségesek, a’ kívánatos gömbölyűségek vagy egy kis pár
nácskától vagy egy asztalkendőtől származván.

Következik Bundásyné asszonyom, drága bőrökbe öltözve 
tetőtől talpig. Terjedelmes uradalmai nem a’ legjobb művelés alatt 
vannak,az igaz, de számuk a’ hiányt helyre üti. Férjei többnyire 
vadászok és szűcsmesterek voltak, ’s birtokát mindegyike nevelte. 
Ha a’ rósz nyelveknek hitelt adhatni, több férje’ halálának oka a’ 
kérdésjegyen túl van. Családjában szigorú rendet tart, nem 
kímélvén a’ korbácsot, ’s engedetlen gyermekeit néha vérig vesz- 
szőzteti. Acquisitionalis perekben igen szerencsés, mert fiscalisai 
ügyesek, ’s igy majd egy kaszálót, majd egy mákos kertet foglal 
el. Igaz, ha majd a’ repositiók következnek, lesz búcsú meg 
lakoma. Bundásyné asszonyom nem sokat beszél, de annál inkább 
mozog, ’s ha valahol lakoma van, arról eleve tudósittatván, köny- 
nyen ki nem marad ’s étvágya által becsületet szerez a’ házi asz- 
szonynak.

Utolsó lép be Pálczásyné  asszonyom, katonás tartással ’s 
büszke tekintettel. A’ városkának régi lakosa; de hirtnevet csak 
utolsó házassága óta nyert. Férje egy derék őrmester, ki csodá
latos szép rendben tartja most már meglehetős vagyonát; de az 
asszony kérkedő, öndicsérő ’s nagyító: tyúkja mindig nagyobbat 
tojik mint szomszédnéjaé. Kiterjedt nemzetségének úgy látszik 
ma képviselője, s atyafiai iránt pártfogást fitogat, mit azok savanyu 
szájjal köszönnek. Egyik rokonának a’ minap egy kis házikót 
vettek árverés’ utján a’ város’ végén régi omladékok közt; a’ fel
pénzt s árát Tollasyné, Selymesyné ’s Bundásyné asszonyok 
jakiak össze játékpénzes zacskóikból. — Tekintete azért van 
különösen Pálczásynénak, mivel házánál tenyeres talpas legényeket 
tart, kik szükség esetében egyik ’s másik szomszédnak vagy 
nemszomszédnak jó hasznára lehetnek—és mivel Bundásyné tens- 
asszonynyal szoros atyafiságot tart.

Együtt lévén most a' díszes társaság, mielőtt magáról a’ 
vendégségről szólanánk, szükséges a’ házi asszonynyal ismertetni 
meg nyájas olvasóinkat.

( Folytatása következik.)

A’ magyarok’ Istene.
P e s t i  m a g y a r  új S z ín h á z u n k ’ m e g n y itá s á r a .

A’ két Hazához 

G ró f D esew ffy  J ó ’sef.
Kassán Julius’ 18kán 1837*}.

In your worst estate, hope; in the best, fear; in all, be circumspect. 
Legroszabb állapotod közit is, remélj; a’ legkedvezőbben, félj; mind

egyikben, légy szemes. Angoly szabály.

Felhős, barna-sötét, bevakító éjek’ utána,
A’ múlt, tiszta eget (kin csillag-tábora fénylő 
Sarlós hold körül állt;) hoza hunt szemeimnek elejbe,
’S tünteti, álomban mélyen fekvőnek előtte,
Honunk’ nyájasság közben komoly Istene, képét.

(Jsz vala, orczáján látszottak seb-helyek, érzém,
Görbedt hátán hogy tarkót emelíteni kezdett,
A’ vén lisztesnek mennyit már tűrnie kelle!
És még is behavazta szakáll felyül, annyi barázda 
Nagy szeme’ nagy-lelkes lángját nem eloltani tudta.

Egy meg’ két gyeniosz vezeté, bizony eggyike nem volt 
Ámornál magosabb; bíbor sima színben a’ kettő 
Öltve, Remény’ ’s Hitnek látszott nekem angyala lenni,
Kelteje ’serdültebb vala, mind-hárman szárnyasak; ám de 
Csak minapában még keltek repülésre, ’s lebegték 
Pálczán támasztott jó vénemet, a’ ki felém jött,
Szárny-csapkodva körül; mind-négyen az ágyom’ előtte 
Megtelepedtenek, és falamon szemlélve felettem 
Ö Felsége’ , meg’ a’ Nádor’ mely-képeit eggyütt,
Fej-bókolva kicsit, vígan mosolyogva örültek.

Most én „drága öreg, kérdém, mond meg nekem, e’ szent 
„Arczodon a’ sok ráncz seb-hely mint támada’?u ekkor 
Szét-lepelezve melyét, ’s még több seb-helyre mutatva,
„Nem részvétlenség egyedül, avagy ellenes inger,
»E’ halovány képű ’s csaknem mindenha irígyes 
„Ezt mind nyomta reám, hanem ámbár hinni nehéz is,
„Ebből nem keveset szeretőm e’ szép fiuk’ anyja 
„(Elmelegülve kegyes mikoron fel nem hévül, és míg 
„Nem szeme lángba mered, ’s nincsen markában az ostor)
„A’ hév buzgóság, kit hévkor megzabolázni 
„Sokba kerül, ejtett, (nézd orczám’ ’s keblemet itten)
„Monda fohászkodván, rajtam, sok súlyos ütéssel.
„Külső Elleneink ezt látva, gyakorta nevettek 
„A’ Fagyosak! kikhez számos belföldi Jegültek 
„Kába-majomképen magokat fej-vesztve csatolták,
„Sőt a’ mi még furcsább, ama’ kissebb magzatom olykor, 
„Osztozván a’ r’á szállott heves anyja’ Füzében,
„A’ felforrt Szépet némellykoron ellenem űzte,
„Ám de a’ két bölcsebb lelkemből - este fiúktól 
„Vénségem gyámot nyervén, vad Szépemet akkép'
„Megfékezni tudám, hogy szív - felgyúlta tüzének 
„Füstje elszállott már, ’s maradott csak lángja ’s melegje,
»Uly mértékletben vár most rám Pesten a mátkám 
„Kész-ügyes a’ Hasznost, Jót, Díszest rendre ölelni,
„’S perzselelek nélkül mindent melegítni világgal.
„Ah ne csudálkozzál, hogy mátkát és szeretőt én 
„Agg-kopasz említek; hiszen egy már frisre ocsúdott 
„Ifíias új ivadék’ markos zömök Istene lévén,
„’S bár született, mint nem képes meghalni, azonkép'

' *) Betű szerint a’ mint hekiildetett
.4’ szerk.
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„Nem tudok és akarok még (számos századon által 
„Bajnak aczélyzott már) vénségre hanyatlani gyengén.“

„Most látom késtél mért eddig Pestre haladni“
Mondtam az éltesnek, ki felém mosolyodra felelt így,
Ültéből pádról Törökök’ módjára keresztbe
Szegvén két lábát: „nem azért egyedül fiam a’ mint
„Gondolod elkésém, ée mikor szemléltem a’ honfit
„Öszve keresztbe csatolt karival, mint most teszek én két
„Lábammal, renyhén évént őgyelgeni, és sem
„Már rég’ szült színházt használva megosztni, vagy újat
„Kis vagy nagy mintán földbül serdíteni mennynek
„És nem látni, hahogy külföld’ színészei főleg
„Kül-színűt alkhattak több rég’ őszinte magyarból,
„Akkép’ hon-színész sok korcsból újra teremthet 
„Tiszta magyart, a’ kin csinosúlat’ bélyege lássék,
„Elhagytam Pestet, ’s bár ismét többszer azóta 
„Szívből óhajtók sok szép intézet okáért 
„ V issza -sietni, mivel ott több bölcs alapítvány 
„Kül-szájúra csak úgy, mint a’ bel-honninak üdvös,
„Hon-szín ellenben hon-szív, száj’ és fül adója,
„Kesém eddigelé; ’s mint mondám, jókor előre 
„Mátkám’ elküldvén, utamat jobb évre halasztám,
„Ám de hogy új színházt immár ’serdülnie hallok,
„Útba vagyok, most már könnyen rég’ kedvesem azt te 
„Képzeled a’ várás mint gyötrött, mert ugyan, óh! óh!

„Pest-Buda köztt hány hab hullámzott szende Dunánknak 
„Partjainál, ’s az idő’ bús árnyékában elillant 
„Csöndesen, ébredező Stambulnak tenger-ölébe,
„Hon-szin-ház tárgyért, a’ láng-toll Endre mióta 
„Felmelegült Magyarok’ hő keblén verseit edzé?!

„Nyúlta folyónk széles hátán már hordja, sebessen 
„Zúgva futó, füstös gőztül hajtotta hajóit,
„Ám de szivén táplált hosszas vágyóiknak epedve 
„Várt sikerét, (immár eltűnt halom- évek utánna)
„Mint változliatlan sohajinknak tiszta jutalmát,
„Szelleme lelkűnknek csak most hörpentheti szomjan!

„Most sem egész honnunk, noha több megye, ’s eggyike főleg, 
„’S ott is az ép bajnok’ vas győző szándoka, öntvén 
„Gyújtva tüzet széllyel több szív- teli honfi kebelbe,
„Azt a’ színházat megrendithetlen emelte.

„Lásd az egész akarat meg nem hajthatlan erőben 
„Állandóságot hordván, mit nem tehet? űzi 
„A’ mikoron czélját mértékkel ’s drága köz-értés 
„Egybekötő lánczon lök Díszest folyton elébe 
„A’ fris utókornak, melly fog majd válni Jelenné.

„Kül-városban ugyan , még mostani gyenge korához 
„A’ művészetnek nálunk, kis csinos alakban 
„’S nem piaczon (mint fő várost díszítene;) hallom 
„Mérész boltok alatt pompásan hágni az Égnek 
„Színházunk’ falait; de Kicsinnyel kezdeni szükség,
„Hogyha Nagyot czélzunk, túl torlőtt gátokon érni.
„A’ tölgy’ magva kicsiny, tágos Duna’ kútfeje forrás, 
„Herkules is gyermek volt hajdan,— nem marad ám az 
„Törpe , remények köztt ha ki felnyujtózni ügyes lön 
„Folytam fáradozást nem nyugtat, ’s ég szive mindég.

„Ég nekem is mindég“ belevág mosolyúlva szavába 
A’ kissebb süheder, de a két ’serdülte suhanczok 
Aékie intenek, ’s elhallgata, ’s nem mere szólni.

Én pedig e’ szókat tüstént a pulyához eresztém:
„Égsz de azért nem nősz, ’s úgy fogsz csak nőni magosbra,

a

»Vak tüzedet ha megért ész tisztán látni tanítja 
„Lángidat intézvén, ’s a' sort, ’s mértékkel az eszközt, 
»Mindenben köz-jós czélyid’ kitenyésztire nyújtja.
„Szólj hát tisztes öreg, ’s bár honnan e földre bocsátód 
„Évek’ szürkületén, ’s ugarok’ pusztáji keresztül,
„Lóháton kaczagányt viselő vén dédös apáink’;
„Kik valamint később maradékaik, útban is , itt is ,
„Sok keserűt tűrtek, ’s még többet vívtak e honnért,
„Mert szemeid ’s füleid szívtak már annyi tapasztlást.
»’S bővebb műveltség’ ’s csinosúlat’ tájira mint több 
„Pontira, eljuta már Árpádnak hév ivadéka,
„Mond el sóhajtós lelkemnek kurta tanácsúi 
„Honnomnak valamint, mitevő legyen ottan az épült 
„Új színházával különössenn, a’ haza’ népe ?

Fej-csóválva az öreg „mit kérdezsz régi szülöttet?» 
Válaszol , óh hiszem ilyt rendként némának akarna 
„A’ szőlős ivadék! miután te is éltes azomban,
„Úgy derű , mint felleg’ váltó folytába’ sok égő 
„Ró’sa-virányt láttál; illatját fel ’s belehelvén,
„Tüskéjén pediglen vérig sértetve sebültél,
„’S így öntél örömet szintúgy víg dalba , miképpen 
„Búvidat aggodalom’ hangján szomorúba merítéd,
„Mert honnod’ mindég magaménak néztem, azonl hát 
„Honnunknak nevezem, mint népét tőlem örökre 
„Választott népnek, ’s magaménak; rendre kitárom 
„Szívem’ gondolatit, melegen hogy elérjenek ajkra«.

Megpihenűle piczint, azután pedig égi hevenybe 
Mintegy felragadott, nyomos-édes hangokon ismét, 
így a sok üdvözetest mondónak, megnyila szája:

„Könybe borult szemmel ne tekintsünk Múltra, Jelenben 
„(Tőlünk is részbenn önként fejeinkre kivívott 
„Vak bajaink köztt bár) a felénk mosolyogva, közelgve 
„Lépő nem szaladó, Jobbal - terhelte Jövendőt,
„0 fele terjesztett, már rég’ nyújtózta karokkal 
„Híva magyar szívhez forró ölelésre, köszöntsük.

„Hálás lenni tanúlj ugrós magyar, — olts-le magadról 
„Büszkés indulatot, mert nincs mód földre lehúzni 
„Kék Egeket, de lehet lassan közeledni az Éghez 
„Hév-léggel töltött, usztában lenge golyórul 
„Csiingeni selymek alatt bátran, szél-csapta hajótskán.

„Dúsúlásra üdő kell, és még több ipar. Untig 
„(De ne fukar csellel) szaporíts nagy kincseket, aggódj 
„Telkeken és vizeken, vagy boltban, vagy kalapáccsal 
„Aztán, vagy közben, drágás kényelmeket éldelj,
„Csak ne szoríts mindent egyedül értékre, divatra,
„Hogy ne zsibadjon meg maga az éldelet’ ösztöne rajtad.
„’S végre beléd, ’s benned fásuljon lelked’ elemje,
„Mert ez’ Öröklétű, már itt, más kincset is óhajt.

„Vajmi sok Új és Szép, tártan, vagy rejtve kerekded 
„Földünk’ dús színén, ’s lehelők köztt, szerte lelendő!!
„Ezt lesd, ezt érezd, vagy mérd, vagy festeni készülj, 
„Készekből elegyíts bizonyos vég-czélra, ezekből 
„Rendre teremts egymáshoz forrt fény-tiszta Egészet. 
„Harmoniást, Szépet, gyönyörűen drága Kelendőt,
„Emberek’ és honnod’ tartós örömére, javára,
„Sőt díszére, hahogy r’ád tévedt szikra Egekből.

„Hon-színházt immár ország közepette találasz,
„Úgy Tettek’ valamint lélek, szív élete testült 
„Képének várát, mosolyoknak ’s könynek emelve 
„Mint e világi golyó, ’s minden hon; hol szakadatlan



„Év-szakaszonként, más meg’ más köntösnek alatta,
„Eggy azon indulatok helyzetként váltva kitörnek 
„Egymással küzdvén, győzők, avagy e l- ’s letiporttak;
„\S a’ gyarlékony Erőst, szóval, bélyegzik az Embert.“

„Oh Te, ki a’ fűlnek’ szemnek, léleknek adandasz 
„Hangban meg’ Tettben, vagy tánczban szellemi formát 
„És mozgó alakot hon-színház’ deszka világán!
„Légy Te bár köllész, bár színész, csalni tanúlj meg.
„És legelébb magadat szedd rá, érezve mi eltűnt,
„Vagy lehetett, soha sem volt bár; ’s csak lennie kellett 
„Volna, ’s való még is, ’s él ’s érdemel élni örökké,
„Mert kép ’s érzelem azt, Széppé, meg’ tette Valóvá,
„Hogy veled a’ halló ’s néző érezze hasonkép’,
„És ne gyanítsa, mikép’ főleg belsőjiben élnek,
„Mellyeket a’ költő meg’ színész néki teremtett.

„A’ magyar életről, minden nemű rendű mutatvány 
„Járja kivált híven, még is szépülve azonban,
„A’ magyar új színház’ hely-szin deszkázatit; eltűnt,
„Vagy még folyton folyt, most már olly tarka korunknak 
„Büszke világából; és ismértesse meg immár 
„Honfival a’ honfit; tisztán köszörülje simára 
„Fényes aczélynak, ezen velejében minden erényre 
„Képes nemzetemet; lángját hahogy őrzi köz-egyzés 
„És olvadni tanúi visszont egymáshoz azonkép’
„’A siető, mint lépni tudó, mint mászni törekvő,
„Értelmes szüntlen, hol üdőnek (helyre tekintvén 
„Hol tova látva) veszély-kikerülve engedni okoknak,
„’S a’ vélt Jókat nem rögtön ’s egyszerre akarni.

„Tik pedig, új színház, kiket el fog húzni magához,
„Vagy művészet, avagy nemesebb estvéli mulatság 
„Vágyainak kötelén; szeretettel telve kebelben 
„A’ haza’ dísze iránt; hogy nyelv ’s erkölccsel az ízlés,
„Együtt bájra, miként felkapjon erőre simúlvá,
„Bár markos kézzel, bár hó - puha gyenge kacsóval 
„Birandtok; tenyeret csak ritkán üssetek össze 
„A’ méltó költőt s színészt gerjeszteni; máskép’
„Ót is sűrű taps, örökös kontárnak avatja.

„Nem megyen a’ sok taps érdemnek szüntelen! ollykoi* 
„Honda hiúságunk egyedül pazarolja jutalmát,
„És ezt vesztegető, hajt színészt vesztire bőven.

„Már Hamlet megmondta, miket színészben akarna, 
„Lndorodási csömört, ’s hogy még betegebke unalmat 
„Űzzön el a’ színház; de nem említette mit én a’
„Néző’ ’s hallótul várnék: figyelemre feszülten 
„Ingerlett néztét folyvást eregesse szeméből 
„Érdekes a’ játék mikoron; ha nem ollyan, unalmát,
„Mint mikor éles-üres sérelmet tűr okos ember,
»^ }elíe - ke 5 vagy menjen, ’s a’ csöndet meg ne zavarja.

„Mert Sprea’ sík-homokos partján, avagy Elbe’ vidékén, 
„És inás csillag alatt, túl tengeren, és megizeltebb,
„Megtörtebb nyelven , rázóbb festvények itatták 
„Lelkedet és szemedet, ne vonítsad válladat, és csúf 
„Gúnyra fakadni ne merj, hiszen ott is kezdeni kelle,
„Ott is száz akadályok alatt gát-törve haladni,
„És valamint paloták első köveiknek alapját,
„ S árnyat-adó kerted’ csemetéjit, durva kaczajjal 
„Nem becsmérelted, szintúgy be ne hintse piszokkal 
„Dölyföd, honfiaid’ művészeti zsenge iparját.

*
»

„Hogy ha miveltebbek hon’ fő színháza’ körében,
„A' költő’ ’s színész’ izlésire halni menendők,
„Majd ezek a’ póribb ’s falusibb rendekre hatandnak.
„Csak hogy lágy kantár vésztől láng-futtokat ójja.

„Bár ki vagy , és miilyen nagy Méltósága hazánknak,
„Vidd oda hát karodon, még most külföldi ruhában 
„Burkolt gyermekidet, meg’ hölgyedet, ők veled együtt 
„Külsőt belsővel, belsőt külsővel egyítni,
„Hőn dobogó szívvel mi elébre tanuljanak olt is,
„Hágóbb érzeteik, pompásb színházat emelni 
„Nyúljanak ott; ’s e’ szép vágyat ne sokára halasszák. 
„Ónszeretet’ nagy szívek előtt, mindég piczi ’s apró 
„Bántalmit; honnért ottan kifeledni tanullják.
»igy ’s így csak honnunk épülhet ’s válhatik éppé,
„Így unokáitok, és ezek új unokáik üdővel,
„Épebbek lesznek, mint voltak Anyáik, Apáik.

A’ magyarok’ szomorú, ollykor jobb kedvre derülő 
Istene! mindezeket miután bele szórta fülembe 
Eltűnt magzatival; nyomban pedig én felocsúdtam,
’S ébrenten szavait poros ó lantomra emelve,
Mért versekbe szedém; ezokért már nincsen az elszállt 
Képzet’ rós’a-színű fiatal láng fény-köre rajtok.
Túl vagyok én hatszor tiz nyáron, szintannyi fagyos tél’
Szárnya repült hol tar, hol hó-fejem’ üstöké’ szélén,
És ragadott tőlem sok lángot szállva felettem, 
így hidegűle fejem ; kebelem’ mélyére vonúló 
Szívem’ fedményét próbálta megérni, nem érte; —
Lángol az a’ honnért, ’s a király’ gyökörezte javára 
Úgy most mint hajdan; szecskák, por, víz-özön, és más 
Bármilly fojtó szer nem foghat rajta; ez ollyan 
Mint a’ régi görög nevű tűz, melly elhala végre 
Önmaga; még sem volt ki elaltathatta kívülről.
Adhat más könnyen honnomnak szerte világot,
És többet mint én ; de nem adhat több meleget rá,
Mint érzék mindég érette, de mostan is érzek.

„Míg Buda-Pest’ magosult sor-házas partjait úszva 
A’ Duna habjaival folytában mossa; hegyéről 
Gellértnek térés sok telket, ’s csillagot ott fenn 
Szikláról bírsz látni csövön nagy messzire, a’ míg 
Beszkédnek roppant fény-sziklás bérczei lesznek 
Függő vad-ketskék’ szökövényes puszta tanyáji,
A’ Tisza míg csak nyalja Tokajt, és látja borának,
Most egyedül mézes, már nem másféle arannyát;
Édes, szép, bús Hon! vég-nélküle áldani foglak,
Téged’ mindenkor, vagy sírva, vagy örülve imádni,
És veled és értted fogok égni, lehelni, szomorgni,
Jó sors’-dísz’-áldást esedezni kívánni Egektől,
Nem szűnvén miglen pihegek, mint holtam utánra 
Magzatimat Néked, Téged' fiaimnak ajálni,
’S mint lehet és kitelik tőlem, törökedni javadra.

T u n n e 1.

A’ londoni publicum most ismét bebocsáttatik a' Tunnel 
megszemlélésére, minthogy az utolsó vizberontás által okozott 
sérelmek ki vannak javítva. A’ Tunnel’ tökéletes kiépittetése az 
ellető biztosság által el van határozva.

Nyomtatja Ifjabb Schmid Antal-
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tuuínmk
Első esztendei folyamat. 1838.

A’ pa tr iarchal  is nexus.
K* nem ismeri olvasóim közi e' jelszót, melly leginkább 

a múlt or^ágy-ülésen, az urbér feletti tanácskozásokban, any- 
nyiszor helyesen és helytelenül felhozalotl, néha megyözödésre 
vezetvén, néha kaczajra is szolgáltatván alkalmat.

Milly üdvös v»gyen e’ patriarchalis nexus ott, hol az való
ságban a földesül' ts jobbágyai között létez, egy legújabban e' 
hirlap szerkesztőjével közhitt eset bizonyítja, melly gróf 
D e s e i v f f y  József buckában, Szabolcs vármegyei Sz. 
M ih ály  helységben fordult elő. \ ’ helység nagy, több ezer 
emberből, tiszta magyarokból ’s reformátusokból álló. Ezek a’
biróválasztás' alkalmával több izL»n vonakodtak a’ földes urasán©
által kijelelt három gazdából egyel megválasztani, mire a’ gróf 
következő felszólítást olvastatott tel a' helvsé°-’ jegyzője által.

B i z o d a 1 m a s t a k s á s a i in.
iVcni igen merem többé kigyelmeteket njry mini eze lő t t  hi

fim nek nevezni, mert valamint eddigelé teljes harmincz esztendőn 
keresztülha támadlak is ollykor kis ízetlenségek közöttiink , 
azokat a’ kigyelinetek’ józan esze, hűsége házomhoz, és a' fen- 
álló törvényhez velem együtt ragaszkodása, csak igen hamar 
eltüntető, mivel a’ többség sohasem engedett sokáig vagy a’ fel
forrt elméjű és igy a’ dolgok’ mind közelebbi, mind további kö
vetkezéseit megfontolni nem képes, vagy épenségesen álnok 
csábítóknak, és igy a’ tömény ellen szegülök’ száma csak igen 
kicsiny maradott; most azonban fájdalommal látom, hogy jelen
leg a’ fenálló írott térvényt tapodni akaróknak száma felülkerült, 
mert ugyan mint történhetett volna egyébként, hogy biróválasz- 
táskor széllye-knentek csaknem mindnyájan kigyelmetek, mintha 
az uraság * törvényes jusa szerint három a’ bíróságra felaján
lottak közül valamelyiket kigyelmetek’ nyakába akarta volna 
tolni? Némellyek kigyelmetek közül még fenyegették is a’ 
kandidátusokat, holott nem lehel kételkedni, hogy mindhárman 
képesek bíróságot viselni, sőt hogy közülök egyike’ szerénysé
gének köszönheti a’ helység, hogy most több ezer forintoknál 
nagyobb teher nem fekszik rajta, mint különben feküdt volna. 
A’ felajánlottak, nem azonnal nevöknek felolvasása után a’ hely
ség’ házánál vonakodtak bíróságot vállalni, hanem minekutána 
látlak a' zajgást, hallották a’ többségnek ellenszegülését a’ fen
álló törvény ellen, és füleikbe mentek némelly lázilóknak be
szédei. Az első szélűiénél után maga a' szolgnbiró jött cl a' 
helység’ házához, intette kigyelmeteket a’ fenálló törvény’ meg
tartására; de a’ többség hasonlólag széllyelment. Azóta Írásban 
intette kigyelmeteket; de ez sem használt, harmadszor mentek 
szélivel. Ugyan gondolják meg kigyelmetek, mint tapodták le

kél rendbéli telteikkel, magának a’ szolgabirónak, • és igy a' 
vármegyének tekintetét is. Hál ugyan megintette volna e ki- 
gyelmcteket egyszerSzóval, egyszer írásban, a’ szolgabiró, hogy 
a fenálló törvényt rontani ne iparkodjanak, ha nem tudna, 
hogy a’ fenálló és pedig most már Istennek hála magyar nyel
ven írott törvény szerint a’ biróválasztásban a’ földes urnák 
van jusa azokat felajánlani bíróságra, kiket ezen hivatalra leg- 
alkalmatosabbaknak ismér ? kigyelmeteknek pedig jusa nincs a’ 
földes urasági felajánlás’ elmellőzése mellett, az uraság’ belátá
sa ’s világos akaratja ellen, azt tenni bírónak, kit kigyelmetek 
akarnak;— hiszen mi következnék abból, ha vagy csupán a’ 
földes ur’ , vagy csupán a’ kigyelmetek’ akaratjától függne a’ 
biró? és igy vagy kirekesztőleg csupán a' földes uraságnak, 
vagy kirekesztőleg csupán kigyelmeteknek volna lekötelezve ? mer
ne e az első esetben a’ kigyelmetek’ törvényes jusait a’ földes 
uraság ellen, ha az azokat tiporni akarná, védelmezni? és 
színtűgy bátorkodnék e a’ másikban a’ földes úri törvényes ju- 
sokat ótalmazni, ha azokat kigyelmetek akarnák elnyomni? le
hetetlen hát által nem látni a’ fenálló biró választási törvény’ 
messzi és minden eshetőségekre terjedő bölcseségét. Illik e hál 
a’ sz. mihályi nép’ többsége’ olly igen józan eszéhez, okossá
gához, és mind a’ vármegye, mind annak tisztjei, mind pedig 
a’ földes uraság iránt ezelőtt mutatott hűségéhez, azzal mintegy 
beavatni és felszentelni e’ helységnek a’ földes uraság’ tetemes 
segedelmével is felépített uj házát , hogy némelly ollyan felforrt 
fejek’ tanácsa után induljon, kik világosan törvénybontásra inge
relték a’ többséget, mintha a’ fenálló törvények’ megtartása 
nélkül fenállhalna akármelly társaság, akármelly jus, és akár 
kié is? és nem kellene felbomlani a’ jó rendnek, és így lehet
séges lenne a’ közjó’ fentartása és gyarapodása? Hát tudnák' 
e kigyelmetek felszámlálni, mennyi hátralévő robot van? mellj 
mind engedetlenségből származott, ez pedig a’ volt bírónak 
lágyságából, mennyiben a’ tisztségetnem támogatta; holott meg 
van írva az uj törvényben a’ pénzbeli büntetés. Melly számos 
engedetlenségnek minő káros a’ következése, már abból is vilá
gos , hogy nem csupán az üdő’ járása miatt , hanem ezen enge
detlenségek’ következésében is annyira elmaradott az uraság' 
szántása vetése, hogy még most sincs bevégezve, holott igen 
számos béres - ökröket állított fel fiam, úgy hogy a’ szántással 
és vetéssel még soha sem maradt el úgy az uraság, mint ez 
idén. Hol itt az igazság? hát nem az volt e az országgyűlés 
czélja, hogy mind a’ taksásoknál, mind az uraságnál az ipái 
növekedjék ? és lehetett e az a’ czél az egész ország’ javára 
nézve, hogy vagy az uraság’ termése a lakosok kárával, 'agy 
a’ lakosok’ termése az uraságéval kisebbedjék?. — É» mikor a<l
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kigyelmeleknek többsége illy rósz példát a' hiróválasztás' ügyé
ben , valamint a’ robot - menésre való engedetlenségben, még a’ 
felserdülő ifjú ivadéknak is ? akkor, mikor az uj törvény a’ 
laksás’ sorsát javította, és a’ földes úri önkénytől (mellyet úgy
sem hányhattak soha is se’ nekem, se’ feleségemnek, se’gyerme
keimnek szemére kigyelmetek), mikor mondom a’ földes úri ön
kénytől oltalmazza kigyelmeloket az uj törvény; — mikor a’ 
törvény magyarul van Írva, hogy minden, ki nem akar próká- 
toroskodni, érthesse; mikor végűre állhatatos gondoskodásom 
mellett a’ jobb nevelés is csírázni kezd kigyelmetek’ gyermekei 
között. Hát nem szülék e kigyelmetek’ nagyobb része*? és nem 
látják e , hogy ha egyszer hazánkban írott törvényeknek nem 
akarunk engedelmeskedni, akár mi földes urak, akár a’ tak- 
sások, hogy fogunk engedelmeskedni hazánk kivííl messzi föld
re, a’ legrégentebb üdőben, az ó és uj testamentomban me< írott 
isteni törvényeknek*? mellyek nem csak a’ gyermekeknek szeleik 
iránt, hanem a’ világi hatalmak és a’ világi hazai fenálló tör
vények iránt is , mind az öregeknek, mind az ifjabbaknak enge
delmességet parancsolnak?

Az igaz, szépen hálálták meg kigyelmetek édes jó fianlnak, 
gazdaságának már legelső esztendejében, azon szívességet, mdlyel 
o szépen kezdte folytatni kigyelmetek iránt az enyimet! Keseríség- 
gel hintették be virító korát a’ tettleges élet’ és boldog házas
ságának első esztendejében, és van e ebben okosság vagy leg
kisebb előrelátás *? hát lesz e minden esztendőben olly isteni ál
dás mint ez idén volt? és tudják e bizonyosan kigyelmetek, hogy 
a’ szegényebbek kigyel-metek közül neu fognak soha a’ földes 
uraságra szorulni? Higyék el kigyelmetek, hogy Magyarország’ 
körülményeiben csak ott van állandó boldogság, hol a’ jó és 
szives földes ur és a’ jó és szives taksásság közt a’ legna
gyobb egyetértés és legnagyobb szívesség áll fen. —

A’ sz. mihályi lakosok’ többségének (mivel en taKsasunnmai 
mindig okossággal, igazsággal és szívességgel bántam, és Emil 
fiam, kire most élemedettebb koromban a’ gazdaság’ vitelét 
bíztam, nyomdokimat követi) jó , nem pedig rósz példával kellene elő
menni. — Gondolják meg kigyelmetek, hogy a’ korlátlanság- 
nem szabadság, hogy ollyan nemzet, s ollyan nép, melly a | 
fenálló törvényeket nem tiszteli, sen  nem érdemel szabad
ságot, sem nem fejlődhetik az ki nála a’ körülmények és 
azokat latba vevő józan okosság szerint. Törvény mindig 
lesz, szintúgy valamint szegényebb ’s tehetősebb ember, valamint 
szorgalmatosabb ’s restebb, valamint okosabb 's oktalanabb, va
lamint jobb ’s roszabb. Elöljáróság szintúgy. Szeressék hat 
kigyelmetek a’ haza’ törvényeit, tiszteljék azok’ szentségét, néz
zenek azon országoknak annyi évek óta le nem csillapodott bel
ső hánykódásaira, hol vagy felforgattattak tettlegesen a’ fenálló 
törvények, vagy elegendő okossággal és előrelátással a’ körül
mények szerint nemsorban, nem mértékkel és nem lépcsőnként 
javíttattak.

Kigyelmetek magyar emberek, ’s ollyan nemzethez tartoz
nak, melly eddigelé mindenütt hires volt mind józan eszéről, 
mind szívességéről, és mind a’ fejedelemhez, mind a' hazához 
és annak fenálló törvényeihez viseltetett hűségéről, mellyet sem 
az eléggé meg nem fontolt újítások’ szeszélye el nem kapkodott, 
sem pedig a’ közjó miatt kijavíttatni szükséges káros szokások' rozs
dája meg nem ült. — Tartsák magokat hat kigyelmetek mind a’ bi- 
róválaszlásra, mind egy ébre nézve úgy mint én és fiam magunkat 
bizonyosan tartani fogjuk a’ fenálló törvényekhez, nehogy a' 
lettes nemes vármegye azoknak végrehajtását és tekintetének 
fentartását keményebb módokkal eszközölni kéiíytelenittessék.—

Mindezeket egy ollyan megélemedett ember mondja kigyelme
teknek, kinek dg üdeje volt az emberi élet’ annyi mindenféle 
viszonyai közt lind sokat tapasztalni, mind sokat gondolkodni; 
ki bizonyosan a sír’ közelében nem fogná kigyelmeteket akár 
rósz tanácscsal, akár hazudságokkal tartani, ki a’ kigyelmetek’ 
emlékezetére hivtkozhatik, mikor azt mondja: »hogy minden
kor igaz szívvé viseltetett kigyelmetek iránt” , és szintúgy a’ 
kigyelmetek’ tölbségének hűségét is, a’ mostani biróválasztásig , 
úgy hozzá, miit egész házához, ’s minden magáéihoz mindenkor 
szíves-örömest érzette,— ki végre nem tart attól, hogy olvas
ván valaha kigyelmetek’ levéltárában a’ maradék ezen felszólí
tást, az, a’ .öbbségnek minapi bíró választáskori viseletét ne 
roszalja, ’s e felszólítás’ írójának akar emlékezetét, akar porait 
ne áldja. — G. D. J.

’►Se’ felszólításnak mi lön következése? — íme, a’ jegy
zőnek jelent ése, mellyet a’ gróf’távollétében grófnéjához vitézeit.

Méltóságos Grófné, kegyelmes asszonyom! A’ meltóságos 
gróf ő nagyságának kegyes hirdető levele, tegnap delesti isteni 
tisztelet után (délelőtt communio lévén) a’ templotv előtt általam 
felolvastatván, a’ lelket igéző csuda erejű szavak) mintegy láttat
lak a’ velők’ oszlásáig hatni, mi onnan is vjAigos, hogy a’ nép 
egy lábig publicalio után a’ helység’ házáig megindult, hova 
megérkezvén, azonnal szavazáshoz fogott és a’ szótöbbség Vaj
da Miklósra menvén, bírói hivatalában A7‘ eskü’ letételével meg is 
erösittetett; — kit is Méltóságodul? ’s a' mgos grófi háznak 
határtalan kegyeibe ezennel ajánld van szerencsém.

Melly alázatos jelentésem után, Méltóságod’ kegyes kezei’ 
csókolása mellett, mély ti*'^feleltei maradtam, Sz. Mihályon, 
november’ 13án 1Í137. Mélfáságos Grófné kegyelmes asszonyomnak 
alázatos szegény szolgája Pap/) Mózses sk. jegyző.

llol igy szólhat a' földesur, ’s hol szavai illy hatással bir- 
muv , un n- nexus’ fenállása felől józanon nem ké
telkedhetni.

B o l d o g  ii j e s z t e n d ő t  k í v á n o k .
C Folytatás.)

Özvegy Csipkésyné’ térje, boldogult Csipkésy Lajos jeles lo
vaskapitány, igen veszedelmes invalidatorius perbe keveredett 
volt büszke’s ravasz Szakálosházi IToldosy úrral. E’ per olly sze
rencsétlenül ütött ki, hogy jószágainak nagy része elítéltetett tőle, 
mit ő annyira szivére vett , hogy midőn executiora került a’ 
dolog, a’ kapitányi legottan a’ guta megütötte. Özvegye számos 
gyermekeivel a’ legszomorúbb körülményekben maradt, ’s ha az 
elhunytnak testvére, a’ gazdag Bársonyosyné, at említett vég
rendelés’ következésében az elárvult családot nem gyámolítja, 
az egész vagyon Holdosy’ körmei közzé kerül; mert a’ szegény- 
özvegyek nem igen szoktak pert nyerni, kivált hatalmasok ellen. 
L)e Bársonyosyné asszonyság’ ügyes fiscálisai nem csak a’ 
vagyonnak megtámadt részét megmentik, hanem a’ már elexe- 
quált birtokot is sokévi perlekedés után via növi cum gratia 
visszanyerik. I)e másfelől könny en megfogható, hogy illy hu
szas processuskodás az özvegy’ erszényét egészen kiürítő, úgy 
hogy az igen szép ingatlan javak mellett annyira szűkölködik 
kész pénzben, hogy gyermekeit alig győzi ruházni ’s a’ legsziik- 
ségesbekben oktattatok De adóssága, hála az egeknek, nincsen, 
és gyermekei bőven ellátvák testi táplálékkal, noha a’ tanulásban 
kissé hátra vannak.— Csipkésyné nagyon szereti gyermekeit, 
’s igy igen természetes, hogy azoknak tulajdonságait többnyire 
túlbecsüli. Mindig hon ülvén, más háztartásokkal keveset is 
merkedett, ’s igy azon hiedelmet táplálja, hogy nála minden a-
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legjobb karban létez, mit azonban mások ne(i úgy találnak. 
Gyermekeinek nagyobb része jóindulatú ’s eleim eszű; kedves 
anyjuk iránt mindnyájan szeretettel viseltetnek, 3 boldogult aty
juk’ emlékét határtalanul tisztelik, ki éltéber köz tiszteletet 
nyervén erényei által, ezeknek magvát fiaira hagyta, kiknek 
szivében az többet kevesebbet csírázik. Azoiban itt is , mint 
más számos családban, nagy a’ különbség a’ testvérek közt, 
mert az erényesek, jámborok, iparkodók, tuüiivágyók mellett 
találni garázdát is , tunyát is, korhelyt is. Kupa már igen 
elhatalmasodott ’s már nem ismer urat a’ híznál. Némelly 
testvéreit meg is veri ’s több ízben már an nyila megsértette, 
hogy seborvos után kelle küldeni. Lármája által melly néha a’ 
szomszéd Bársonyosy tantól is nyugtalanítja, annyira letorkolja 
testvéreit, hogy ezek közül alig mer egyik másik leki ellenvetést 
tenni, ’s anyja is csak czirókálva nyerhet néln valamit tőle.
— G ejza  a’ szegény özvegy’ kevés pénzét a’ szomszéd faluban 
eljátf.za; liéla  pedig hon ül ’s dohányzik, nem igen gondolván 
a' világgal. De másfelől nagy öröme van Csipkésyné asszonynak 
Gáspár (iában. E’ szép tehetségű ’s eleven eszii fiú a’ múlt 
vacatiót Toftasyné keresztanyja’ házában ’s gyermekeivel töltöttéi 
hol is annyi újat, helyest, Ízletest látott ’s tanult, hogy szinte 
megváltozva tért haza, ott testvérei közt némelly igen örvendetes 
változásokat eszközeit ? azokat egészen Tollasyné’ módjára igye
kezvén átalakítani. A’ kisebbek vakon követék minden tanácsait 
mig az idősbek sok elbeszélésén kételkedtek, sőt némelly eket 
épen kikaczagtak, mit Gáspír szánakozással ’s megvetéssel viszon- 
zott. A’jámbor özvegynek pádig örömkönyekkel teltek el szemei, 
ha kedvencz fiára tekintett, kit vfjbbi gyermekei majd szerencsésen 
majd együgyün s nevetségesen követtek.— Általán véve Csipkésyné 
nyíltszívű , becsületes jó lélek ; csak ne bántsa más , ő valóban a’ 
legyet sem kergeti el aludt-tejes bögréjéről. Áldott jó szive 
néha kelepczébe vezeti, ’s ha kisírta magát, ismét bele pottyan.
A’ verseket szereti és ltákóczy’ nótáját; egyik ’s másik után 
könyeket hullat, az érzelgés nem kis baja ; busul s fohászkodiK. 
Kedvencz és majd egyedüli tárgya Csipkésyné asszony olva
sásának a’ férje által vezetett emlékkönyv, mellybe a’ boldogult 
kapitány életének eseteit, sok érdekest’s érdektelent följegyzett;
's minthogy írása nem igen volt olvasható, az özvegy néha ollya- 
sokat is hozott ki belőle , miket az iró máskép értett. Noha ház
tartása nem volt oily fúrom 's rendszeres mint más uraságoké , a’ 
kölcsönös szeretet sokat helyrehozott.

Együtt lévén tehát a’ díszes vendégek, kikkel a’ szegény 
egyszerű, fekete fejkötős anyóka élénk contraslot képezett, a 
szokott köszöntések, boldog uj esztendő-kívánások ’s ölelgetések 
után az ebédlőbe mennek, hol hajlik az asztal a’ sokféle étel ’s 
ital alatt. Hús és hal, tormás hurka,fokhagymás kolbász, töl
tött káposzta, vese- ’s fejér pecsenye, vetreeze, tarhonya, po
gácsa, mákos, diós és káposztás rétes, túrós galuska, kocso
nya , pörkölt hús ’s ’a t. ’s a’ t. állának az asztal’ felső végen ; 
neszmelyi, somlai, egri, ménesi, tokaji borok, sőt honi pezsgő 
is , csillamlának a’ palaczkokban. — De inikint írhatni le özve
gyünk’ megdöbbenését ’s boszúságát, midőn észreveszi , hogy 
az asszonyságok megvető tekintettel vizsgálgatják az ételek’ s 
italok' tarka sokaságát, ’s hogy a’ suttogás mindinkább növeked
vén, végre hangos kaczajjá válik. „Nem mondám?“ — »ü 
done!» — „boldogtalon gondolat“ — „elvesztő ez asszony e-1 
szét*?“ — s még sok más keserű gúny hallatott egyszerre a 
vendégek’ szájából. Nagy vala Csipkésyné’ zavara, midőn Tollasyné 
közelebb lépvén az asztalhoz, annak alsó végén a’ legszebb va
dat, gyönyörű fogast, finom fris és aszalt gyümölcsöt, hófejér

czipót, Ízletes süteményeket ’s több effélét nagy megelégedéssel 
szemlél. Fölfedezéseit a’ többi vendégekkel közölvén, azok nem 
késnék asztalhoz ülni, s rövid idő múlva kedvüket visszanyerik, 
tapasztalván, hogy az asztal sok ízletes étkekkel megrakva, de 
melly eket az egyszerű háziasszony nem értett illően elrendelni; '« 
hogy a’ borok általában felségesek, sem pálinkával, sem nád
mézzel nem kevervék, szóval hogy az asztalon sokkal többet ta
lállak, mint a’ mit első tekintetnél gyanítottak. így tehát csak
hamar visszatért a’ vigság, ’s a’jámbor özvegy, újra feléledvén, 
természetes vendégszeretetének enged, az asztalkörül forgolódik, 
kinálgatja vendégeit, tányéraikat tele rakván, vagy akarják vagy 
nem , a’ legkülönb ételekkel, ugyszinte megtöltvén poharaikat. 's 
egy áldomást a’ másik után felhozván. Közönséges vala az öröm 
’s megelégedés.

Ha zsarnokunk — ’s ki esmér irgalmatlanabbat gyomrunknál*?
— vas akaratját betöltve látja, lenyugszik, a’ veleellenkező ha
talmak pedig fölkelnek , valamint a’ kútnak mindkét vedre nem 
leiiet egy időben fent vagy alatt. Vidulni kezdőnek vendégeink’ 
arczai, mint nyílik a’ pipacs eső után, a’ nyelvek pedig, mellvek 
most már az ételemésztéssel nem foglalatoskodtak , szorgalmasan 
peregni kezdőnek. Mindenek előtt Csipkésyné’ egészségéről 
tudakozódtak, ki is sok bókolattal — mert az özvegy szeret 
eomplimentirozni —válaszol .-„Csókolom kezeit»— mert az özvegy 
szereti az alázatos szavakat —„most már meglehetősen; szív
dobogásaim már nem olly gyakoriak, étvágyam ’s álmom pedig 
ollyjó, hogy e’ tekintetben senkivelsein cserélnék. Csak némellykor 
háborgatnak nyugtalan álmok, boszorkányok ’s lidérczek által 
gyötörtetvén, de többnyire csak akkor, ha nagyon jól vacsorál- 
tam .» — A’ részvét közössé vált és mindegyik a’ másik’ bajái 
hozá elő. Valóban jó, hogy tulajdon betegségeinket ’s bajainkat 
elfeledjük fdeb irátunk’ szenvedésein ez tiszta kereszténység. 
Mindegyik vendégnek van több aprólékos baja mellett tulajdon bibé
je, meilyoen siuioath., Tollaajnót viaEfe«tugségfenyftget.i; Selymesy né 
agyvelőgyuladásoknak van kitéve; Bársonyosyné köszvényre haj
landó; Bundásynét gutaütés kerülgeti, mert rendkívüli étvágya 
nincs arányban emésztő-műszereivel; Pálczásyné végre tüdőgyulla
dásban várja halálát. így vagyunk mi szegény halandók; a’ tő 
kéletes egészség, a' hibátlan életmű ritka mint a’ fejér holló. — 
A’ beszéd jelenkorunkra fordult, és valamennyien egy értelemmel 
\oltak az iránt, hogy ez egy borzasztó szörnyeteg, melly tulajdon 
magzatjait felfalja; characternélkiili szeleburdi, hitszegő, kö
pönyegét szélnek fordító, hazug, csalfa, kérkedő, undok zsugori, 
ki inkább koplal mintsem költené, inkább sötétben tapogat, minisem 
olajat venne; otromba nyulszivü bramarbas; félszemíí, ’s mégis 
kerüli a’ napvilágot. — E’ meggondolatlan zsarnok mindenre, mii 
elérhet, reásüti bélyegét, írásra, nyomtatásra, beszédre, gondo
latra, tettre. Bélyege eleinte határtalan tér; keringnek benne mil
liónyi vérszomjuzó szúnyogok, köztök a’ félelem ’s remény, mint 
rémalakja ’s bálványa az erőtlenségnek; előlépitek zugaikból önérzet 
és emberi méltóság— ’s a’ szúnyogok elenyésznek. Mutatkoznak 
a’ világító szeszek, de száz torok elbődiil: „bolygótüz, lidércz!!» 
és más százezer együgyű a’ boldogító tüzet eloltja. Csalódás és 
lankadtság, egymásnak gyáva függvényei, temetői csendet ko- 
szitnek. Szélvész támad és földrengés ; ropognak paloták , kiás 
tromok ’s templomok; köztök mutatkozik az undok cholera. \/. 
önmegtartásnak még gyávább érzelme majd minden nemes lel 
ki tulajdont csordaként hajt maga előtt; 's az anyagi érdekek 
foglalják el kirekesztőleg a' tért; előttük a’ gőzhajók 7. vasú 
tak mint dobos és trombitás kábító lármát ülvén, mig az egész 
egy iszonyú pénzes zacskóvá változik.
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E' komoly beszélgetés félbeszakasztatík a’szomszéd szobában 
támadt zordon lárma által. Csipkésyné t. i. itt asztalt térítte
tett gyermekei’ számára, kiknek a’ lakomától elszedett ételek 
hordatlak. A’ mostani veszekedés’ okát még nem lehete tudni, 
egy edül Kupának harsány szavai: Nekem senki sem parancsol — 
miért nem főztek különösen számunkra? — nem vagyunk cselé
dek, hogy az elszedett ételekkel jó lakjunk’ —“ ’s a’ t. némi vi
lágot nyújtónak a’ zaj’ oka felől. Csipkésyné bocsánatot kért ’s 
elhagyá a’ teremet, gyermekeit lecsillapítandó.

(V ég e  következik.J

F e 1 s z ó 1 i t á s.
Az elmesurlódás egyike lévén a’ szellemi haladás’ dicső Si- 

onához vezető ösvényeknek, mellyek a’ különböző, de mindig 
okokkal támogatott vélemények’ józan megrostálása által végre 
azon ízletes gyümölcsöt termik, mellyre olly igen feszítve tan 
figyelmünk: »az igazságot piperéden egyszerűségében» , minien 
igaz műveltség’ barátja ezt választandja jelszavul: »győzzön a’ 
mi jobb.» Ennélfogva óhajtható, hogy a’ mérséklettel rokoui- 
tott, főleg pártatlan bírálat hova-tovább elterjedne édes honunkban 
is. Mondám pedig, okokkal támogatott vélemények’ józan meg
rostálása által juthatunk ama’ bájos elmederűhöz, mellynek m en
nyei világánál olly igen megközelítették serény szomszédaink a’ 
műveltség’ fénylakát; mert ki állítmányát a’ nélkül, hogy azt 
megerősítené, puszta szavakkal veti az olvasók’ elébe, bizonyos 
lehet, hogy meggyőződést benne nem inditand, kivált ha a’ 
fölvett tárgy komoly, mellynek adatokkal kell bebizonyiltatnia, és 
ha az olvasó szinte bir adatokkal, ellenkezőt javaslókkal. Uly eset
ben mind az olvasó mind a’ bíráló felakad: amaz bizonytalan uta
kon ’s mintegy sötétben bolyong, emez a’ homályban andabaták’ 
módjára harczolni nem akarván, a’ köd-burkolta ellent megtá
madni tartózkodik, mig az állítmány’ okai ki nem f**jlnrw»v; t»»®, 
így ezeket megczáfolván, vagy általok megczáfoltatván, az igázság 
baráti annál dicsőbben üljék diadalmukat. — Hasonnemü állítmány 
olvasható a’ múlt évi Társalkodó’ 98-ik számában, 392-ik lapon 
megjelent »Hosszú élet’ példái» czimű közlemény’ végén, hol 
ezek állanak: »Mózes’ idejében még hosszabbra nyúlt a’ halan
dók’ életfonala; — de más volt az akkori időkor-számlálás. 
Kétségtelen adatokból kiviláglik, hogy a’ régiek Abrahám’ ide
jéig egy évben 3 hónapot, azután 8, ’s József idejéntúl 12 hó
napot számláltak. Ezen állítás még jobban megerősödik azáltal, 
hogy máig is némelly keleti nemzeteknél egy év csak 3 hónap
ból áll. E’ számítás szerint a’ régi 900 éves életkor mint
egy 200 évre száll alá, mi épen nem lehetlen. Világos továbbá, 
hogy az ember’ életideje mindig ugyan azonegy voll.» — Ezeket 
állítja az említett czimű közlemény’ szerzője, Fúrnék Dávid ur; — 
de bár olly világosnak, olly kétségkülinek tartja is ő állítmányait; 
mindazáltal nem veszi rósz névén, ha kijelenti alulirt ezen tételt: 
»kétségtelen adatokbul kiviláglik» magában elégtelennek arra, 
hogy az olvasók’ keblét megnyugtassa; egyszersmind felszólitni 
bátorkodik a’ nevezett urat azon kétségtelen adatok’ közlésére. 
Kegyeskedjék tehát azokkal mint a’ pör’ eldöntésére szolgáló bi
zonyságokkal föllépni, ’s azon bizonytalanságot ’s ingatag vé
lemény-zajt, mellyel puszta, de némellyek előtt sokat jelenteni 
látszott szavaival ütött, lecsillapilni. — Igen kedves dolgot fog 
cselekedni pedig Fárnek Dávid ur, ha közlendőit a’ Hírnökben ter- 
jeszlendi elő. A égre reméli a’ felszólító, hogy a’ mondott czikk’

írója épen nem késendik okaival, hanem azokat, úgymint mely- 
lyek több oldausággal birhatandnak, minden esetre pedig a 
tárgy’ méltóságit ’s érdekességét tekintve közrehatás nélkül 
nem lesznek, eső alkalommal nyilványosokká teendi.

* * * * ész  * * * ini.

A j á n l á s r a  m é l t ó  k ö n y v .
A’ Hartleien által Poeppig’ szerkesztése alatt kijövő ’s a’ 

Hírnök’ múlt ‘élévi 34dik számában bővebben megismertetett 
Malerischer j.tlasnak második havi füzete is megjelent, három 
aczélmetszette ’s 48 (49 — 96) lapnyi szótartalommal. Előbbi 
ajánlatunkhoz íz úttal csak azt ragaszthatjuk, hogy a’ jelen füzet’ 
aczélmetszetei (Antiochia kelet és nyűgöt felől, ’s Lutro  Kréta 
szigetén) művészeti tökélyben, ha lehet, felülmúlják az első 
füzetéit, az e’ nemű legszebb angol munkákkal vetélkednek ’s a’ 
carlsruhei művészet - intézetnek, mellyből kerültek, legnagyobb 
becsületére és díszére válnak.

Egyegy illyes, a’ legnagyobb eleganliával nyomtatod és kötött 
havi füzetnek ára csak 45 pengő krajczár.

A ’ s z e r  e l e m k o r  on a -  r e n d  A u  g  1 i á b a n.
Victoria királyné , mint mondják, mhnjfart trónra-lépése után 

megújitá a’ lovagszellemű ’s a’ szépének hódoló scotiai IV. 
Jakab által alapított szerelemkorona-rendet, mellynek birtokosnéi 
mindazon jogokkal élnek , mellyeket a’ legújabb időkben többször 
szóba jött nők-emancipatioja ígérhet. Ugyanis ők a’ szülék’ enge
dőimé nélkül férjhez mehetnek, vagyonaikról teljes szabadsággal 
rendelkezhetnek, testamentumot lehetnek ’stb. A’ rend, melly
nek nagy-mesternéje maga a’ királyné, a’ herczegi születésű 
tiszteletbeli tagokon kívül, 20 lovagnőből (Ritterin) áll ’s 40 no- 

kin. miruiuevi protont kötelesek kiáltani, mielőtt joguk 
volna, történő üresség’ esetében, a’ lovagnők közé beléphetni. 
Hlyen üresség támadván, a’ lovagnők választójoggal bírnak annak 
a’ novitiák közíil betöltésére, azonban minden negyedik ürességre 
a’ király nét illeti a’ kinevezés. A’tagoknak régi nemes, a’ cancel- 
lárnőnek herczegi vérből származótoknak ’s feddhetetlen életűtek
nek kell lenni, sőt még őseiken, égisz a’ negyedik íz ig , sem 
szabad legkisebb hircsorbának is találtatni. A’ rend’ öltözete 
violaszin bársonyból készül, nyolcz - sugarú csillaggal; a’ ruha 
aranyzsinórokkal és szívalakú kapcsokkal szonttalik a’ testhez. 
A’ csillag’ közepében egy piros zománczos szív látható ezüst 
mezőben, a’ szív fölött egy arany korona és e’ jelszó: Victoria 
invicta. — Az alsóruha fejér atlaczból van, aranyrózsákkal hímez
ve; a’ sapka violaszin bársonyból, hermelinnel szegve, melly 
szegély ben gyémánt boglár állal kolcsagtoll - bokor tartatik. A’ 
rend’ lánczát felváltva futó koronák és szivek képezik, mellyek 
szerelemhurkokkal vannak egymáshoz kapcsolva. A’ rend’ sza
laga égszin - kék ’s a’ jobb vállon hordatik ; az övről pedig válo
gatott drágakövekkel kirakott zsinórkán egy kisded tőr függ, drága 
hüvelyben, ’s a’ markolat szinte igen drágán foglalva. E’ viselet 
csak rendkívüli alkalmakkal ültetik fel; rendszerint, midőn a’ 
lovagnők díszben jelennek meg, fejér allaczruhál hordanak , a’ 
rendszalagot’s a’ gyémánt homlokfüzérben egy koronás szivet, 
melly utóbbit, minden egyéb ismertető jel helyett, a’ novitiák is 
hordják, de csak zománczból. — Mi igaz, vagy mi tréfa van e’ 
tudósításban, később fog kitetszeni.

P O Z S O N Y B A N .
Alapúd es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyamai. 1838.

A' n é p f e l s é g '  t h e o r i á j a  m o s t a n i  s t a t u s a i n k 

ban  g y a k o r l a t i l a g  v a l ó s í t h a t ó  e?

Egy újabb iratban (Etudes sur les constitutions des peuples 
libres, Sismondiló\!) , mellyet mint az időnek örvendetes jegyét 
üdvözlünk, mivel több helyen a’ túlzó liberalisnius’ birtokától az 
ép emberi elme’, a’ történet’ ’s a’ dolgok’ valódi természete’ 
szemlélésének határára hidat verni próbál, következő nevezetes 
czikkely foglaltatik.— Miután t. i. a’ szerző sajnálkozását fejezte 
ki, hogy a’ statisticai vizsgálatoknak még eddig nem sikerült meg
határozni: „a’ népnek mennyi része él kézi munkájából értelmi
sége’ rovására*?“ ’s miután arra figyelmeztetett, hogy a’ folyvást 
űzött testi munkák a’ szellemi tehetségeknek mindig ártanak, és 
pedig annál bizonyosabban, mivel azok egyformák és fárasztók, — 
azon helyes következtetést huzza, „hogy ezen isméret mégis el- 
kerülhetnül szükséges a’ politicai hatalmaknak a’ nép között okosan 
’s illendőképen leendő eloszthatására.“

Sismondi azután Parist és a’ Szajnamegyét veszi föl szem
léletei’ alapjául. Itt van a’ legtöbb szellemi műveltség egész 
Francziaországban, mert itt tódul össze minden gazdag, minden 
tudós, minden iró; itt tartatik az Ízlésnek ’s tudásnak nagy 
vására! Francziaországnak egy része sem nyújt hasonló viszony
okat, és sehol sem élnek jövedelmeikből testi munka nélkül 
olly sokan, hasonló népességet véve föl, mint itt; sehol sem 
nagyobb azoknak száma, kik lelki tehetségeik’ használásából a’ 
szép ’s komoly tudományok’ , egyház’ jog - és - gyógylan’ vagy 
a’ közigazgatás’ határán élnek. Sőt még a’ sorompókon kívül 
fekvő St. Denis és Sceaux helységekben is nagyobb azoknak 
aránya, kik értelmi erőiket fejtik ki, azokhoz, kik izomerejüket 
képzik ki, mint Francziaországnak más akarmellyik részében.

Már most milly eredményeket ad Páris e’ tekintetben*? iNyolcz- 
évi időszakot magában foglaló közép számítás szerint az egész 
megyében 1000 összeirt fiatal ember közül 25 azok’ osztályához 
tartozott, kik jövedelmeikből élnek. Ugyanannyi köriilbelől azok’ 
száma is, kik a’ katonasághoz mást állíthattak helyettük. Innen 
következik, hogy magában Párisban negyven ember közt eg y  
van ollyan, kit vagyona megment attól, hogy élte’ fentartására 
dolgozzék; de ha egész Francziaországot tekintjük, illyen legfö- 
lebb egy esik hatvanra.

Ebből ugyan még nem húzhatni azon következtetést, hogy 
mindazok, kiknek, hogy élhessenek, dolgozniok kell, olly álla
potban élnek, melly a’ lelki tehetségek’ kifejtésének ártalmas; de 
egy másik hivatalos adatokból készült jegyzék következő ered
ményeket ad: Magában Parisban 1000 lakosra 78 fával dolgozó

kézműves esik (ács, asztalos, deszkametsző ’stb.); 88, kik érez 
árúkat készitnek; 63, kik bőrrel dolgoznak (varga, nyereggyártó, 
szíjgyártó stb.); 24 kőműves, kőfaragó ’stb. eff.; 27 kertész; 
szekeres es mások, kiknek foglalatossága a földműveléshez köze
lít; 120 boltoslegény és Írnok, köz és privát szolgálatokban; 
19 szabó; 3 hajós; 78, kiknek nincs mesterségük, vagy olly 
fiatal emberek, kik még semmiféle mesterséget nem választot
tak, ’s 27, kik jövedelmeikből élnek. A’ 473 személyből álló 
maradvány — s/ & része a’ népességnek — magában foglalja a’ 
gyármüveseket (Páris t. i. egyike Frencziaország’ legnevezetesb 
gyárvárosainak) , továbbá mindazokat, kik az emberek’ táplálé
kát készítik vagy árulják (illyenek a’ kenyérsütők, húsvágók, 
borkereskedők ’s a’ t.), minden cselédet, minden kalmárt, végre az 
egész tudományos osztályt, azaz minden vallású lelkészeket, író
kat és hirlapszei’kesztőket, törvényes személyeket és ügyvédeket, 
orvosokat és tanítókat.

„Ezen átnézet — úgy mond Sismondi — bármilly tökélet
len is, szükségkép kínos benyomást szül; de egyszersmind hasz 
nos politicai szemléletekre szolgáltat anyagot. Világos, hogy 
Francziaországnak leggazdagabb ’s legtöbb értelmiséggel biró 
városában 10 személy között legalább 9, sőt hihetőleg 20 
között 19 kénytelenittetik élte’ fentartásáról azáltal gondoskodni, 
hogy létének értelmi részét parlagon hagyja ’s izomerejét lelke’ 
rovására fejti ki. — Tehát nagy ostobaság volna, a’ köz ügyek’ 
igazgatását e’ kezekbe adni, ’s nem ez az, mivel a’ philosophu- 
soknak és törvényhozóknak kell foglalatoskodniuk.“

Talán nem árt ez alkalommal megemlíteni, hogy Athénében 
a’ persa háború’ idején 21,000 szabad polgárra 400,000 rabszol
ga esett.

Ha a’ fentebbi felszámolást hazánkra illesztjük, bizonyosan 
olly eredményekre jutandunk, mellyek még kínosabb benyomást 
szülnek. De nálunk még azon létalapos különbségre akadunk, 
hogy más alkotmányos országokban a’ népnek közügy-igazgatá
sa csak abban áll, hogy törvényhozókat választ, kik aztán önel- 
metehetségökre hagyatván, a’ választó’ tudatlanságát tulajdon 
isméreteikkel pótolják; honunkban ellenben minden nemes em
ber, bármi mesterséget űzzön is , sőt ha még írni olvasni sem 
tud, nem csak a’ választásokban, hanem kivétel nélkül ,minden 
köz tanácskozásokban, ’s az országgyűlési követek’ utasításaiban 
közvetlen részt vehet, vagy legalább szavazattal bir, a’ mi né- 
melly esetekben talán még nagyobb kárt szül, mint ha vélemé
nyét okokkal támogatni köteles volna. — De ezen és más hason
ló tárgyakról majd kimeritőleg értekezendünk.

\
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B o l d o g  uj  e s z t e n d ő t  k í v á n o k .

C V égeJ
Mig özvegyünk a’ béke’ helyreállításával foglalatoskodik, 

vendégei ártatlan beszélgetéssel töltik az időt.
»Be kár, — mond Pálczásyné — hogy jó gazdasszonyunk 

nem tud rendet tartani házában, ’s nem mer garázda fiainak 
parancsolni. Milly förtelmes lárma! Nem tanácsolnám gyer
mekeimnek, hogy illyesmit merészeljenek. Férjein csak fúttyent 
egyet, 's reszketve némulnak el a’ fiúk.“

Bundásyné. Úgy kell. Tehát mire való a’ korbács és 
börtön ? A’ pénz olvasva, a’ gyermek verve jó.

Selyniesyné. Fi done! Én gyermekeimet csak szelíd mó
dokkal vezérlem ’s mintegy nevetve tanítom; azért is leginkább 
katonásdit játszatok velők, minek, hiszem, nincs a’ legroszabb 
sikere. A’ verés minden becsületérzést elöl. Szabad tért en
gedek fiaim’ kifejlésének ’s a’ jótékony természet’ útját köve
tem a' nevelésben; 's hízelkedem magamnak, hogy fiaim’ köny- 
nyüsége, hajlékonysága, elevensége ellen nemigen támasztatik 
ellenvetés. Beszédeiket 's * elménezségeiket teljességgel nem 
gátlóm, 's különös kódolást nem kívánok tőlök. Ne közelítse
nek hozzám mintegy szent rettegéssel, mert kedves gyermeket 
kívánok mellemhez szorítni, nem rabszolgát.

Pálczásyné , Van is sikere komámasszony’ nevelésének.
Nem irigylem örömét, mellyet eleven ficzkói szereznek. Nem 
mindenik anya szereti, ha gyermekei őt választják elménczsé- 
geik’ czéljául, torzképét minden ajtóra krétával rajzolják, szavait 
s tetteit kikaczagják , hátára nyulfarkat tűznek, beszédébe be

levágnak, vagy őt épen le is tronfolják. Mentsen Isten illy 
neveléstől!

Selyniesyné . Oh bizony, édes komámasszony, sárga 
szemüveggel tekinti a’ dolgot. A’ lángész nem járhat mindig 
glédában dobszó után, feszesen, úgy hogy mindig a’ nyárs jut 
az embernek eszébe, ha a’ feszes bábokra tekint. Ha megen
gedi kegyed, tánezmesteremet kis időre általküldöm, hogy több 
hajlékonyságot, ékességet hozzon mozdulataikba — káplárpálcza 
nélkül.

Bundásyné. Ismérek gyermekeket, kiknél a’ káplárpálcza 
csak a’ legüdvösb következéseket szülné, tartóztatván őket, hogy 
csupa ártatlan elménczségből kövei ne hajgáljanak szeretett any
juk után — (gunymosolylyal, egy pohár tokajit ürítvén.)

Égő pirosság futá itt el Selymesyné’ képét, s szikrázó 
szemmel Bundásynét mintegy átszurván, felelni készüli, midőn 
Bársonyosyné , tartván a’ kifakadástdl, békítő hangon igy szólt: 
„Kar, édes barátnőim, czivakodni a’ nevelés’ legczélirányosb 
módjáról, mellyet még halandó fel nem talált, mivel az leginkább 
a körülményektől 's gyermekek’ természeti alkotásaitól függ. Nincs 
olly nevelési rendszer, mellyet kivétel nélkül mindenütt lehetné 
alkalmaztatni. Erről talán én legtöbbet mondhatok, kinek szá
mos gyermekei olly különböző természeti tulajdonokkal bírnak, 
hogy majd mindegyiknél más nevelésmódot kell használnom; 
s mégis szerencsésen egy boldog családban egyesítem mindnyá

jukat, szeretőtöket bírván,a’ nélkül hogy anyai tekintetemből leg
kisebbet is elengedjek. Pedig tulajdon szülöttjeim mellett még 
Csipkésyné’ nagy családját is kormánykom. Nem tagadom azon
ban, hogy nálam is néha rendetlenségek ’s kicsapongások tör
ténnek.

Tol/asyné. Igaz. Hallom, hogy nem rég baja volt kegyed
nek Csipkésy Kupával, ki csintalanságában udvarába jött s ab
lakát behajigálta.

Pálczásyné. Lehetetlen! 'S mikint büntette kegyed a' g* 
nősz fiút? Tudom, börtön ’s koplalás el nem maradt.

Bundásyné. Korbács, korbács a’ rósz gyermeknek, édes 
szomszéd asszony, ’s ha az nem használ, van nekem egy de
rék jégvermem, mellyben a’ legcsinlalanabb is megszelídül. Tán 
ajánlhatom kegyednek?

Bársonyosyné. Köszönöm a’ jó akaratot; de mindezekre 
nem szorulok. Magam is bírom annyi hatalommal ’s bátorság
gal felruházni Csipkésynét, hogy még legszilajabb fiát is rend
be hozhassa. A’ csin azonban büntetés nélkül nem marad.

Tollasyné. Sajnálom áldott jó gazdasszonyunkat, hogy ez 
egy fia annyi bajt szerez neki. Legjobb lenne őt bizonyos időre 
a’ háztól eltávoztatni ’s kemény fenyíték alá helyezni, mert más
kép még testvérei közül többet is elront. Meg vagyok győződve, 
hogy kedves keresztfiam Gáspár távozik tőle, mert erkölcsei 
’s eleven esze, mellyeket múlt iskolaszünetkor örvendezve ta- 
pasztalék benne, minden vadságtól megóvják. Hallom, szépen 
oktatja, csinosítja testvéreit.

Bársonyosyné. A’ fiú derék ’s eszes; csak egy kissé túl
zó s költészes. Hatása testvéreire általában jó, noha némellyek 
közöttük elbeszéléseit balul fogván fel, néha a’ legfurcsább ki- 
vánatokra ’s tévedésekre ingereltetnek. így nem rég a’ kis Gyu
la, hallván Gáspártól hogy Tollasyné’ gyermekei egyszerű ru
hában járnak, vasárnapi dolmányáról, mellyre anyja a’ boldogult 
kapitánynak régi szép gombjait és zsinórait varratta, mármár 
a’ sujtásokat ’s vitézkötést kezdé lefejteni; Gizela pedig szőke 
selyemfürtjeit, mellyeket eddig mindenki csodált, erőnek erejé
vel el akarja vagdalni. Ezt azonban leginkább a’ gyermekek’ ta
pasztalatlansága ’s majmolásvágya okozza, nem annyira Gáspár’ 
oktatása, kinek szándéka jó, habár kívánnám, hogy ne tartaná 
magát csalhatatlannak, ’s tűrné jobban az ellenvetést.

Itt az özvegy vendégeihez visszatér, bocsánatot kérvén mind 
eltávozása mind annak oka miatt. — ,,’S mi volt a’ lármának 
oka?“ kérdi Bundásyné, kinek arcza a’ jó vacsora’ következté
ben már szinte biborszint játszott.

Csipkésyné. Oh édes szomszéd asszony, kimondhatatlan 
bajom van Kupa fiammal, kinek féktelenségét már alig tűrhetem. 
Most megint az innen elhordott palaczkokkal nagy on is megbarát
kozott, kisebb fiaimat is leitatla, ’s aztán ollyanokat tett ’s mon
dott, miket inkább elhallgatok. Nagynehezen tudtam őket ágyba 
vitetni, 's remény iem, reggelig majd kialuszszák magokat. Többi 
gyermekeim most vidámul és csendesen ülik az ünnepet, ’s olly 
szépen ’s tisztességesen viselik magokat, hogy szinte öröm köz
tük mulatni.

Pálczásyné. Legjobb volna, Kupát egy katona-nevelők in
tézetbe adni; ott majd ránezba szedné a’ fenyíték. Meglássa ke
gyed, itthon nem boldogul vele.

Tollasyné. Csak foglalatoskodtatni kell a’ gyermeket, mert 
a’ henyélés még a’ legjobbikát is elrontja. Én fiaimat többnyire 
kalmárságra vagy gyáraira taníttatom, noha azoknak, kik a' tu
dományokra kedvet mutatnak, mestereket is tartok. Igaz; hallom, 
gazdasszonyunk is nem rég tudóst fogadott gyermekei mellé.

Csipkésyné. Annak mondja magát, mit én azonban meg nem 
bírálhatok. Könyveit szorgalmatosán forgatja, ’s felhúzott szemöl
döke, nagy vendéghaja 's komoly hallgatása után ítélve, nagy 
bölcseséggel kell bírnia.

Tollasyné. Mikint van ácsaimmal megelégedve kedves há
ziasszony ?

Bundásyné. Ácsaival? — mire?
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Csipkésyné. Gyalogutat csináltatok udvaromban, mert — 

kivált nagy hóban — nem férek lúd - és tyukketreczemhez.
Selymesyné. A’ propos; hallom hogy már színházba is jár. 

Jól mulatja magát?
Csipkésyné. Kimondhatatlanul; — gyermekeim pedig annyira 

kedvelik a’ színészetet, hogy még itthon is komédiát játszanak.
A’ nénikék azután a’ divatról beszélgettek nagy terjedelmes- 

séggel, ’s itt Selymesyné volt a’ szónok ’s legfőbb itélőszék. 
Szegény özvegyünk kínosan ült közöttük, mivel garderobja még 
nagyobb részint boldogult anyja’ hagyománya; szintúgy némán 
maradott, midőn a’ legújabb románokról, bútorokról ’s a’ t. 
folyt a’ beszéd, hol megint Tollasyné tündöklött. Még sokfélé
ről beszélgettek, mit azonban e’ helyütt elhallgatunk.

Emelkedni kezdének végre a’ vendégek, ’s lehelni Csipké
syné. Első ment el Pálczásyné, ’s az özvegy’ vállára ütvén: „Is
ten megáldjon, szivem! Ha fiaid katonásdit akarnak játszani, majd 
küldök egy káplárt.“ — Következik Tollasyné, nyájasan megöleli, 
mondván: „Küldje hozzám gyakrabban fiait, kiket nyiltszivüségök 
’s jó indulatuk miatt kedvelek. Majd ha kertének hátulsó ajtaját 
megcsináltatja, többször meglátogatom; most még nagyot kell ke
rülnöm a’ sárban; addig is küldök emlékül egy — ekét.“ — 
Selymesyné legyezőjével megütvén Csipkésyné’ arczát, igy bú
csúzik tőle: „Ha fiaidban több elevenséget tapasztaltam volna, 
kiildenék néinelly társaság-játékot. Ajánlom azonban, gyakorol
tasd fiaidat olvasásban, ’s küldök egy szép aranyoslapú maroquin- 
kötetű szakácskönyvet.“ — Mozdul most Bundásyné, lenyelvén 
az utolsó falatokat, kiálló töltött zsebekkel, mondván: „Én nagyon 
meg voltam elégedve mindennel; köszönöm szépen a’ jóltartást. 
Az uj évben is csak folytassa, kedves szomszédasszony, felvett 
nevelési ’s egyéb rendszerét; maholnap szorosabb szomszédok le
szünk, ’s ha reményeim nem csalnak, ki tudja — ki tudja“

Midőn végre Bársonyosyné asszonyság menni készül, mély 
meghajtások közt közelít az özvegy tisztelt nénjéhez és gyenge 
hangon köszöni megalázását, bocsánatot kérvén egyúttal a’ vé
kony tartás és Kupának illetlensége miatt. — Megölelvén erre 
Bársonyosyné szeretett öcscsét, bájos mosolygással igy szól: 
„A’ vékony tartásnak épen nem tapasztaltuk nélkülözéseit, sőt 
minden a’ legnagyobb bőségben ’s legjobb ízléssel volt felrakva; 
csak a’ tálaknak egy kissé jobb elrendelését kívántam volna. A’ 
vendégek azonban igen meg voltak elégedve, ’s azon szintúgy 
örülök, mintha tulajdon házamnál történt volna. Kupát mi illeti, 
hogy gondolhatod édes Marim, hogy egyik gyermeked’ nevelet
lensége miatt reád ’s többi jó fiaidra neheztelnék, ismérvén ’s tisz
telvén szép anyai erényeidet és fiaid’ jó indulatját. De épen 
ezért annál inkább kötelességem, házi rendedre teljes felvigyázás- 
sal lennem ’s leginkább arra vigyáznom, hogy Kupa’ kicsapongá
sai miatt a’ többi család ne veszedelmeztessék. Erre szoros a- 
tyaíiságunk ’s boldogult testvérem’ végrendelése .kötelez, melly- 
mindig szent lesz előttem. Ha a’ rósz fiú épen nem akar észre 
térni, majd keményebb módokhoz nyúlok, ’s bizonyos vagyok, 
hogy ő előbb megunja a’ büntetést kiáltani, mint én azt reá szab
n i, a nélkül hogy Pálczásyné’ botjára vagy Bundásyné’ jégver
mére szoruljak. Házadnál a’ rendet fentartani szent kötelességem, 
s e’ tisztemnek mindig eleget teendek. Te, kedves öcsém , csak 
azon légy, hogy anyai tekinteted’s gyermekeid’ szeretete által e' 
czéloin elérését mindinkább könnyitsd; a’ többit gyermekeid’ ter
mészetes jó indulatjától ’s napról napra jobban kifejlő észtehetsé, 
geitől varom. Ha majd rend és csinosság uralkodandnak házadnál, 
a Pertunk közti falat is eldöntetem, úgy hogy gyermekeink aka
dály nélkül társalkodhassanak egymással ’s kertjeink’ gyümölcsei ’s

virágai közösek lehessenek. Akkor magam is többször megláto
gatom házadat, szép gazdaságod’ jobb műveléséről veled és idősb 
fiaiddal tanácskozandó. Tudom, szükséges még sok javítás és 
investitió, hogy a jövedelmek tízszeresen nevekedjenek; de 
mindaddig csak bölcsen és halkkal, kedves Marim, szépen a’ 
paplan szerint, ’s ne építgessünk ’s reparálgassunk többet a’ ház
nál, mint a mit szűk erszényünk enged; mert nekem is több költ
ségeim vannak. Ezeket most csak röviden, megnyugtatásodra, 
édes szivem; majd a’ napokban bővebben. Addig fogadd el sze
retetem’ nyilatkozását.“ — Itt melegen megöleli Csipkésyné!. 
’s az ajtónál még egyszer visszafordulván, kezével nyájasan inte, 
mondván: „Boldog uj esztendőt kívánok.“ — y.

V i s s z a t e k i n t é s  u t a z á s o mr a .  #)
(V éye.J

M ajland , olaszúl M ilano, Lombard - Velencze’ fővárosa, 
eredetét az etruscusoknak köszöni, fekszik az Adda és Ticino 
folyók közt. Történetére a’ római birodalom’ sorsában osztozott. 
A’ későbbi századokban a’ hatalmas olasz városok’ sorában fénylik; 
itt koronáztattak a’ császárok a’ vas koronával Olaszország’ királya
ivá, ’s a’ XII. században lázadásaikkal sokat alkalmatlankodtak 
a’ császároknak; a’ Guelfek és Gibellinók közti viszálkodások 
alatt Fridrik  nem akará elismerni Barbarossa’ hatalmát ’s köve
teit elűzé, miért is a’ császár megesküdt, hogy mindaddig nem 
fogja az olasz koronát viselni, mig Majland meg nem lesz alázva. 
Szavát rettenetesen tartá meg: miután első dühét Crcmonanérez
tette volna, egész erejétMajlandra fordítá, nagy ostromlások után 
meghóditá, a’ várost feldúlá ’s eke hányta a’ földet,hol előbb az 
olasz városok’ e’ virága diszlelt; de már a’ legközelebbi században 
ismét felujult, annál erősebben emelkedők romjaiból ’s a’ liynanoi 
győzödelem által szabad várossá lön. Csakhamar ezután herczegek 
uralkodtak rajta. 1535ben Spanyolország’ birtokába juta, 1766ban 
Ausztriához tartozott, 1796ban pedig a’ francziákragadák el, mig 
1814b. ismét előbbi uralkodójához visszaesett.Xémelly alig ösmerhető 
maradványokig elenyésztek a’ régi fény’ nyomai, a’ mai Majland’ 
6000 házával, 79 templomával, 150,000 lakosával, az újabb törté
netek’ tulajdona. Hat kapui mindannyi remek müvek, főulczái a 
kapuk felé szélesek’s hoszak, a’ kövezet pompás, kocsimnak gránit 
táblák vannak rakva, mellyeken minden rázás nélkül forognak el a 
kerekek. A’ házak csinosak, nagy részint pompás paloták, csupán 
a’ sok erkély ek ’s kárpitok emlékeztetnek Olaszországra. Legrégibb 
épületei a’ kereszténység’emlékei; a’ fejér márványból épült kápta- 
lantemplom nagyszerű, pompás tekintetű,méltó nagy hírére ; a’ máj 
landiak a’ világ’ nyolczadik csudájának nevezik. Ezen óriási 
épület 1386ban kezdetett m eg, de azután több századig nyugvók, 
’s csak Napoleon hozta közelebb a’ bevégzethez, azóta máig 
dolgoznak rajta. A’ goth stílben kedzett egészet a’ különféle száza 
dók’ ízlése díszesíti. Hosza 454, széle 270 láb ; ezen tér annál inkább 
meglepő, minthogy itt, mint általában az olasz templomokban, 
nincsenek padok, de több helyeken a’ szalmaszékek egész hegy <1 
képeznek, mellettök áll a’ tulajdonos, és az ülni kívánó egy pár 
centesimoért kezébe fog egyet, ’s úgy borong a nagy templom
ban, mig választott helyére jut. A’ belső felséget meg sokkal te 
lülmulja a’ fedél, hova 257 lépcső vezet, ez a’ művészét koronája, 
’s az oszlopok’, tornyok’ és karzatok’ valódi labyrintja; a számtalan 
basreliefeu kívül 500 képszobor díszesíti a' gothtornyokat, ez k 
közepette emelkedik a’ torony, mellynek tetején a boldogsága»

E’ czikkelv a’ Hírnök’ Isö félévi folyamatának 4L számában
I »merk.



szűznek óriási érczszobra á ll; a' kilátás bájoló az Alpesektől az 
Apennini hegyekig. Megemlítendő templomai meg S. Ambrogio, 
szent Ambrus’ építése a’ negyedik századból, Minerva’ temploma 
romjain. Ezer esztendős mozaikok, több sírboltok ’s a’ gyönyö
rű szónokszék érdekesítik. A’ templom mellett egy korinthi már
ványoszlop áll, az órómai császárpalota’ egyetlen maradványa.—
S. Lorenzo pompás nyolczszegű épület, előtte tizenhat korinthi 
oszlop áll fejér márványból, legtetemesb maradványa a’ római idő
nek, Maximin alatt Hercules’ fürdőjéhez tartozott, kinek templo
ma Lucius Varus alatt lfioben végeztetett b e, melly a’ mostani 
templom’ helyén álla.—S. Alessandro in Zebedia a’ legpompássab- 
ban van ékesítve; a’ főoltár lazulkő (agát), valamint a’ szónokszék 
is gyönyörű mozaik. — Madonna déllé G razié , hol Leonardo 
da- Vinci' nevezetes vacsorájának penészes, kopott maradékait lát
hatni, kocsifészerré változtatott. A’ nagy templom’ piaczán van az 
alkirály’ kastélya, nagy épület, de külseje, három szárnyra nyúl
ván, sok privát paloták által megelőztetik. — Tudományos intézetei 
’s gyűjteményei közt legelső rangú a’ Brera , a’ tudományok’ és mes
terségek’ academiaja a’ hajdani jezuita - collegiumban. Az udvar’ két- 
emeletű nyílt csarnokát alul doriai, felül pedig joniai oszlopok képzik. 
Földszint az iskolák vannak, az emeletekben pedig a’ ritka gyűjtemé
nyek. Az intézetnek van egy elnöke, két titoknoka, hatvan fizetett ’s 
több tiszteletbeli tagjai. Az intézet két osztályból áll, hónaponként 
két ülést tart minden osztály, és minden két esztendőben egy fő
ülést a’ két osztály együtt, midőn a’ rendes tagok nyomtatás alá 
bocsátandó értekezéseiket olvassák. Az acadamia’ gyűjteményeit 
teszik : a’jeles könyvtár, melly 100,000 kötetet számlál, boldogult 
Ferencz császár’ alapítása, többnyire uj könyvek a’ római classi- 
eusok’ némelly incunabuláival; Magyarországot érdeklőleg csupán 
Bonfin’ munkáját és a’ törvénykönyvet bírja. Vasárnapot és csö- 
törtököt kivévén, naponként nyitva áll tiz órától háromig. A’ 
könyvtár mellett tizenhárom szobában van a’ képcsarnok (Galleria 
alia Bréra, Pinacotheca) Raphael, Correggio, Veronese, Dürer, 
Crivalli, da Vinci ’s más több művészek’ remekeivel ; továbbá 
gipszöntések’ gyűjteménye, pénzgyüjtemény, füvészkert, csillag
vizsgáló-torony. September’ első heteiben valának a’ jutalmat Js 
dicséretet nyert müvek kitéve a’ készítők’ neveivel. Egy botjára 
támaszkodó Hercules alatt Lorenzo Brankován Ungarese, egy 
római szűz alatt pedig Luigi de Forni Ungarese állott. — Az 
Ambrosi-könyvtár, melly nagybecsű kéziratokkal bírt, feloszlott. 
A’ Trivulzi-gyüjteményben több darab találtatik a’ corvini könyvtár
ból, de néhány elveszvén, most zárva van. Majland a’ felső 
olaszországi muzsika’ főszéke. A’ conservatoriumban tizenhat 
fiú ’s nyolcz leány ingyen nyer oktatást. — Játékszínei közt első 
helyet foglal a’ pompás Scala jeles operáival és hallétjeivel, nagy
ságra egész Olaszországban, a’ nápoly S. Carlo nevűt kivéve, 
mindeniket felülmúlja, a’ hat emeletben 240 páholy van díszes kár
pitokkal, földszint 800 ülés, de a’ fegyveres őrök szemet szúrnak. 
Ré gyönyörű , de igen kicsiny. Ezek után jőnek Canobiana, 
Carcano ’s a’ nappali játékszín. Az Arena  a’ pompás sétahely- 
lyel a’franczia uralkodás’ nagyszerű teremtménye; amaz földből van 
fölhányva gyepülésekkel 30,000 nézőre; ez két órától négyig töm
ve szépekkel. E’ mellett halad a’ Corso , hol estve felé a’ legna
gyobb elevenség látszik, díszes kocsik, de mégsem ollyan csinos
ak mint a’ bécsiek, számtalan lovasok, ’s még több nézők lepik 
el az utczát, és csak nyolczadfél órakor szűnik a’ robaj, midőn 
ismét mindenki játékszínbe tódul.

Majlandol az olaszok gyakran uj Athénnek nevezik, a ’keblében 
származott többjeles férjfiakról. Virgil itt tanult. Val. Maximus, 
Statius, Virg. Rufus, Lanfranco paviai tanító, későbben canterburyi 
érsek, Porta jeles festő, a’ nagyhírű Beccaria, Parini brérai tanító 
’s költő itt jöttek a’ világra, valamint II. Sándor, III. Orbán, IV. 
Coelestin, IV. Pius és XIII. Gergely pápák is. — Számosak kór
ós jótékonyság-intézetei is. —

Majland' környékéből a’ legnagyobb figyelmet érdemli a’ Porta 
Tenagliától félórányi távolságban levő, jeles viszhangjáról nevezetes 
Villa vagy Casa Simonetta. Ez nagy , komoly épület egy réten, 
mellyet sűrű csere környez. A’ háznak három szárnya van 
ugyan annyi árkádokkal, mellyek hátulról nyílt udvart képeznek. 
Az egyik oldalfal egészen zárva van, a’ másik csak egy pár ab
lakkal bir; a’ legfelsőről ébresztetik a’ viszhang, melly harminrz- 
szor verődik vissza. Az olasz szolgálati készség itt is várja az 
idegent, és pisztolylövésekkel ’s tapssal fogadja; illyenkor a’ dur
rogás és tapsolás valóban meglepő. Az épület most egészen 
pusztán áll, a’ szép szobák tárvák ’s üresek, a’ fresco penészedik, 
’s a’ fal is omladóban vagyon. A’ házat érdeklőleg azt beszélik itt, 
hogy egy angol e házat a’ legpontosabban lerajzolta ’s honában 
mását állitá; midőn elkészült, barátit összehivá, az egy szóra har- 
minczszor is visszapattogó Echo leányasszonyt hallani; először 
's pisztolyt lőtt ki ’s a’ megátalkodott néma maradt; még egyszer 
megtölté a’ pisztolyt és — homlokába süté. —

Majland mint főváros nem kis érdeket nyer távolabbi környé
kétől is, a’ bájoló Lago maggiore ’s Lago di Como tavaktól. Már 
az utón mindenfelől fénylenek a’ gazdag majlandiak’ pompás villái. 
Majlandból a’ gyorskocsi naponként megy Comóba, hova nyolcz 
óra előtt megérkezik, ’s az utazók nyolcz órakor a’ Lario gőzha
jón folytatják a’ leggyönyörűbb utat. Lago maggiorehoz Sesto 
Calendebe délben érkezik, ’s egy órakor indul II Verbano gőzös 
kellemes pályáját megfutni.

Innen Comóba vevém utam’ ’s Colicóban szállottam a’ szárazra. 
A’ gőzösön öt porosz ifjúval találkoztam, kik a’ bonai egyetem
ből Helvetián átjővén, Tirolison keresztül hónukba utaztak. Együtt 
folytatók utunkat Bormioig, hol az utolsó olasz helységet el
hagyván, gyalog indulánk Tirol’ kellemes völgyeit megtekinteni. 
Insbrucknál elváltunk. Én Salzburgon ’s Linzen át ismét Becsben 
valék October’ 9én .

Per eg r ing Elek.

K i s d e d ó v  ó - i s k o l á k .
Francziaországban jelenleg 800 kisdedóvó-iskolában 23000-nél 

több gyermek oktattatik. Minthogy ezen iskolák az elemi oktatás’ 
alapintézetinek tekintettek, 1833-ban az oktatásministerium’ fő 
feliigyelése alá vétettek, a’ sajátképi igazgatás a’ községekre, 
a’ felvigyázat pedig az iskolai biztosságokra hagyatván, melly u- 
tóbbi az addig ez ügyet intézett asszonysági választmánytól véte
tett el. Hogy ezen anarchiának vég vettessék, egy decemb. 24- 
dikén megjelent kir. rendelet meghagyja, hogy ezen intézet’ 
igazgatása és a’ számadásvitel ezentúl a’ városi és községi ha
tóságokat, az elemi oktatás’ elintézése a’ helybeli és kerületi 
iskolai biztosságokat, a’ legközelebbi felvigyázat pedig az asz- 
szonyságok’ választmányát illesse, melly utóbbi egy külön, anyák
ból álló biztosság által a’ tanítókat ’s tanitónékat is vizsgálat 
alá véteti.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



N é m e l l y  h o n i  t á r g y a k r ó l .
B el-és külföldön figyelem’ tárgya leven azon eredmény, 

mellyet a’ budapesti álló - hid’ építése ’s ama’ mód, mi ki nt  és 
k i által fog ez létesittetni, Magyarországra nézve szülend: bá
torkodom azon fonalat, mellyet a’ Hírnökben egy pár hónap 
előtt *) tevék le , ?sr melly különféleképen valakifejtve, ismét 
fölvenni.

Hazánk és Erdély, mellyeket együvé méltán foglalhatunk, 
mivel ez utóbbi a’ tulajdonképeni Magyarországgal egy eredetű, 
egy vérségű , egy nyelvű; továbbá ugyanazon nemes gondol
kozással bir, ’s ugyanazon viszonyokkal polgári alkotmánya ál
tal ; szintolly gazdag mind aranynyal ’s egyéb érczekkel, mind 
a’ természetnek minden adományával; de fájdalom, hasonló a- 
kadályokkal is kell küzdenie termékei’ eladhatásában; — hazánk, 
mondom, és Erdély együtt mintegy 6000 []  mérföldet foglal
nak; földjök a’ hideg és forró éghajlat’ számtalan termékeit a’ 
legnagyobb mértékben hozza elő, mit minden b e l-é s  külföldi 
statistical munkákban elégszer olvasunk. 1 2) Ámde végtelenül 
többet, sőt még most felszámithatlan szaporodással, képes elő
hozni, ’s ennélfogva a’ népesség, melly jelenleg alig megy 12 
millió lakosra, igen könnyen lehetne vagyonos, boldog, ’s kétannyira, 
sőt a’ nélkül hogy a’ szerfölötti népesedéstől — az embergyűlölők’ e’ 
rémálmától — kellene tartani, négyannyira is növekedhetnék. 3) 

Ezen országok folyóvizekkel és tavakkal mindenütt átszeg- 
vék; bennük olly emberek laknak, kik a’ műipar, mindenféle 
javítások, nemzeti gazdaság ’s mindennemű szépítés iránt sok 
hajlandósággal birnak, mit 30 év óta a’ Spanyolországgal, Szászhon
nal és Sziléziával vetélkedhetőleg nemesített, ’s — mondhatni, 
egy szersmind tizannyira szaporított juhok ; 4) mit a’ szép szar
vasmarha ’s a’ lovak’ nemes faja; a’ vashámorok’ tökéletesb

1) L. in. e. 31. és 32. sz.
2)  Magyarország, e’ legnagyobb és legfontosabb része az ausztriai 

birodalomnak, e’ dicső királyság (valamint kisebb mértékben Er
dély) maga egy kis világ, mindent adó, mit a ’ jóságos természet 
alkotni képes, a’ fold’ gyomrában termő nemes érczcktöl kezdve le
felé a’ legcsekélyebb szükségig! —

3)  A’ szép Lombardiában péld., ezen európai kertben, melly' pedig még
sem olly' termékeny mint Magyarország, 1 □  mérföldre 4,800 lakos 
esik; Cliinában, mint mostanság a’ hírlapokban olvastuk, 60.000 ;□ 
mérföldre 320 millió, következőleg általában 1 ^  mfre 6,000, sőt

birodalom’ némelly részeiben 22,000 is.
11) Nézzük meg 0  cs. kir. Föherczegségének, országunk’ Nádorának, 

költséges és igen czélszerű telepityényeit A l c s ú t o n ,  ’s általában 
a’ derék gazdasági rendezőteket, 0  Fensége’ uradalmaiban ; a’ ki
szárításokat és áztatványokat 0 Fensége Károly Föherczeg’ neve
zetes mintagazdaságában, a’ nem csekély tartománykát képező 
ó v á r i  uradalomban; végre mindazt, mi B á b o l n a  királyi urada
lomban történik. — Gróf E szterházy  (három) testvérek jószágaik’ 
osztályakor 12,000 juhot találtak; most közölök mindegyik 20,000

használtatása ; a’ már szépen előhaladó ezukorgyárok: miivé»--. 
re a számtalan szép kastélyok'5) ,  kertek, remek gazdasági 
epuletek, égettbor - és serfőzőházak ’stb., Magyarországnak és 
Erdélynek valamennyi vidékén eléggé bizonyitnak, sőt azon tör
vények is , mellyek a’ múlt országgyűlésen a’ hitel’ nevelése ’s 
a’ műipar’ élesztése végett hozattak, 6 ) — szóval: ezen or
szágok tömérdek segédforrásokkal birnak. —

Illy nagylelkű, értelmes és — mihelyt csak komoly és szi
lárd akaratjok járul hozzá — gazdag nemzetek’ becsületéi ’s 
javát őszintén kívánók forrón óhajtják ’s ohajtaniok kell, hogy 
a’ pár nagy nemzet-ügygyé yált hídépítés ne legyen fényü- 
zési czikkely, hanem, valamint minden közlekedés főszüksége 
egy müveit országnak, úgy a’ keletnek és nyugatnak, Europa’ 
egész szárazföldjének ezen összekötése is valósággal n e mz e 
ti j ó t é t e m é n y  l e g y e n ,  nem pedig országos csapás, na
gyobb vámfizetés által mint akárhol terhelve, hogy valamelly 
nyereségvadász részvényeseivel együtt boldoguljon általa, inig 
minden ember, ki a’ hídon fel ’s alá jár, p. o. a’ naponkint 
egy nagy európai főváros’ méltóságára mindinkább emelkedő — 
akkoron egyesített — Budapestnek, valamelly munkás lakosa, 
napjában talán négyszer is mindig pénzt ’s időt kénytelenittet- 
nék veszteni. De még sokkal súlyosabb csapás volna ez a’r
szegényebb nemeseinberre nézve, ki Árpádunk' ’s a’ nagy 
Szent Isteán’ jótéteményéből, kiknek kiváltságait köszöni, ’s talán 
csak e z t  élvezi még mint megmaradt jótéteményt, ’s ki akkor 
soha sem fogna többé ezen útra indulhatni a’ nélkül hogy an
nak veszteségén ne búsulna. Parasztunk pedig, kinek sorsát 
nemde naponkint javítani akarjuk? — 7 ) hisz’ mindnyájan is-

darabbal bir. — Gróf Zichy János ezelőtt 20 évvel 8,000 juhot vett 
által, fiai jelenleg 60,000-rel birnak. Károlyi grófoknál még na
gyobb emelkedés mutatkozik mennyiségben ’s minémüségben — ’s ki 
győzné mindazon nagyobb kisebb birtokosokat előszámlálni, kiknek
jószágai az utolsó emberkorban mintegy varázsütés által megvál
toztak. Eszrevévén e’ mellett, mint növekedett a’ juhtenyésztés 
15 év óta az orosz birodalom’ némelly részeiben , ’s mint hanyatlik 
ellenben Spanyolországban: óriási arányban mutatkozik, mit tehet 
hatalmas akarat, műveltség’s értelmiség, mit henyeség ’s ellankadás!

J) Batthyány, Er dódy, Esx'.erhásy, Fextetits, Pa Iffy. Zichy családok 
magok száznál több kastély-t birnak.

fl)  Mint ezt a’ múlt országgyűlésen valóban becsülendő okokból (csak
hogy már egyszer eredményhez jussunk) hozott törvény- nyilván 
mondja.

7) Némelly hamisan vagy féligmeddig értesített irók, Ellrichtöl ’s llanx 
Kormaimtól (Gross-Hoffinger) egész’ le némelly újabb kedvelt Íróin
kig, egyéb helytelenségeik ’s elöitéletcik között a’ szegény parasztot 
úgy festik, mint Európának legszerencsétlenebb rabszolgáját, ’s ezál
tal, a’ helyett hogy öt valódi érdekeire oktatnák, inkább nyugtalan
ságra iugerlik; miáltal azon bel -  és külföldiek előtt, kik még ma 
is olly szívesek elhinni, mit nyomtatásban olvasnak, Magyarország 
örökké t e r r a  i n c o g n i t a  marad. Annak bebizonyítása, hogy
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merjük őt — inkább 8 mérföldet kerül, életveszélynél hajtja 
szekerét a’ vízbe, csak olly nagy vámot ne kelljen fizetnie. 8) 

A’ szerencse minden esetre — talán már egy pár év múl
va — meg fogja engedni, hogy egy felséges hidat érjünk, mint 
saját erőnknek felséges emlékét, mindenkor például szolgálan- 
dőt, mit vihet véghez a’ nemzeti akarat, létesülését akár 
Clarke, akár Rennie hires építészeknek, akár báró Sina, a- 
kár W odianer’ és társai’ kölcsönzéseinek, mint utolsó ösztön
nek , fogjuk köszönhetni. CFolytatása köretkezik.J

P .  F .

Egyké t  szó a’ némel l y  he l yeken  már  megt ör t ént  
t e l e ks z a bá l yoz á s ’ követ kezményei ről .

Megtörténvén már Zala és a’ szomszéd megyék’ némelly 
helységeiben egyezés által a’ telekszabályozás, most látja által 
a’ kisebb birtokú nemesség is, ki attól leginkább iszonyodott, 
magára nézve annak hasznos következményeit; ugyan is:

Az 1832/g : 1* törvény’ üdves következményeit több érde
mes hazafiak részint a’ Kémia’ részint a’ Társalkodó' ’stb. lap
jaiban fontosán előadván, egy maradt még hátra, mellyet tudtomra 
senki fel nem hozott, melly pedig véleményem szerint ezen tör
vény’ leghasznosabb következményei közzé méltán számláltalha- 
tik; e’ törvény t. i. megóvja a’ középbirtokú és szegényebb ne
mességet a’ végpusztulástól. Közönséges áiomorú tapasztalás 
az, hogy a’ nagybirtokú urak számtalan közbirtok alatt levő 
helységekben, kivált ha azoknak vagy szomszédi voltak, vagy ha 
az illy helységek kiterjedtebb erdőkkel, berkekkel, vagy posta- 
és országutak’ mentében becsesebb királyi, vagy akármelly más 
haszonvételekkel bírtak, egykét közbirtokosnak részeit megvá
sárolván, közbirtokosokká tették magokat, ’s mint illyenek az 
erdők’ pusztítása, a’ legelőknek néhány nap alatt számos mar
háikkal fölétetése, ’s több hasonlók által, mellyeknek előszám- 
lálásába bocsátkozni nem akarok, ’s mellyek ellen a’ kisbirtokú 
nemesség a’ törvények által eddig elegendőleg védve nem voll, 
kivívták azt, hogy még a’ magokat jobban bírók is , nehogy 
örökös ingerkedések, pörök, ’s t. effélék közölt éljék le napjai
kat, részjószágaikat nekik eladták, ’s részint olly okokból, mely- 
lyeket a’ legbölcsebb is emberi okoskodásból be nem láthatott, 
részint mert valamint a’ pénznél jobb, úgy roszabb sincs, mivel a’ 
pénzbeli birtok már magában sokkal több viszontagságoknak van 
kitéve mint a’ fekvőjószág, számtalanokkal történt, hogy nemcsak 
örököseiknek semmit hátra nem hagytak; hanem végre magok is

e’ nézetek mind helytelenek és egyoldalúak, a’ Hírnökben körülmé
nyesen meg fog jelenni, — Épen most egy munkácskát olvashatni 
,.A’ megpihenő diplomata“ (Der ausruhende Diplomáié) czím alatt, 
meiiy a’ disznókereskedöket ’s a’ többi parasztokat, kikről emlí
tést tesz, magyar rabszolgáknak nevezi. Amazok’ (a ’ disznókere*- 
kedök') zsebében gyakran sok pénz van, és szívesebben látják őket 
a- korcsmárosok mint sok írástudót; a’ többi parasztok pedig mun
kás , iparkodó emberek, ’s rabszolgáink nincsenek. Csak néha lá
tunk koldulni Trencsén vármegyei korhely tót legényeket, kik sodronyt 
és egérfogókat árulnak.

' )  Jól tudom, hogy ezt a’ múlt országgyűlésen hozott törvény elhatá
rozta, ’s c rendelésben nagy bölescség rejtezik, inig illy óriási 
vállalatot létre hozni seg it; de ha későbben talán olly körülmé
nyek mutatkoznak, mellyek a’ hídnak illy áldozatok nélküli létre- 
hozhatásat Ígérik: e’ törvényes rendelet szintúgy megváltoztathatik 
mint számtalan más törvényeinkkel történt. De minden esetre sza
bad , sót tanácsos is ,  hogy minden honfi e’ tárgyi nézeteit közöl
hesse , s talán ezáltal a’ törvényhozás’ czeijait előmozdítsa, jViilly 
terhes rabigába görbedne az egyetemi müipar, ha azt 100 vagy 
csak 30 évig is nagy vám nyomná? Egy év is már baj volna!

ínségre jutottak. — Hány hajdan nagybirtokú nemzetségeknek 
még praedicatumait is ma idegen urak birják V hány roppant hely
ségeket ismerünk az ország’ minden részein, mellyeket hajdan 
nemesek, ma e’ vagy ama’ herczeg, gróf ’stb. bírja. — így veszett, 
pusztult egy részről a’ nemesség, támadtak más részről a’ rop
pant, több németországi fejedelemségeket mind kiterjedésre mind 
népességre felülmúló uradalmak. —

De ez ellen azt vetheti valaki, hogy ha a’ nagy urak össze
vették a"nemesi jószágokat, drágán megfizették; arról pedig ők 
nem tehetnek, ha a nemesek meg nem becsülvén jószágaik’ 
árát, pusztulásra, koldulásra jutottak. Mi az elsőt illeti, igaz, 
hogy első eladók’ birtokát drágán szokták megfizetni, nehogy 
l. i. a’ belső birtokosok törvényes elsőbbségi joguknál fogva 
megtarthassák azt; de nem úgy azokél, kik utóbbra maradtak, 
mert ezeket még azután is annál jobban ingerelhetvén és 
ingerelvén, jószágaikat velők mindinkább megunatták, úgy 
hogy többnyire magok kínálták jószágukat, ’s végre a’ vevők 
szabták árát mint akarták. — ’8  ezeken felül mit vettek meg az 
illető közbirtokosoktól? bizonyosan nem egyebet mint a’ házhelye
ket, földeket, réteket, szóval mit kizárólag magok bírtak ; 
de kitisztázván egyszer a’ helységet, minden legelők, erdők, 
berkek ’s egyéb haszonvételek ingyen maradtak az övéik. Tudnék 
erre példákat felhozni; ’s magam’ emlékezetére is egy közbir- 
lokú helységbe egy nagy ur magát bevásárolván, mai napig 
több száz hold szabályozott hasznos berket elfoglalt, mellyért 
természetesen egy fillért sem adott. De ki bírna, vagy akarna 
ezen kérdésbe részletesen bocsátkozni; úgyis annyi benne az 
ország’ minden részein a’ tapasztalás, hogy azt mint mindenek
től ismért tárgyat tovább folytatni felesleges volna. Mi az el
lenvetés’ második részét illeti: valamint a’ nagy urak arról nem 
tehetnek, ha a’ nemesek a’ jószágaikért nyert pénzt elfeesér- 
lették, úgy lagadhatlanul bizonyos ám az is, hogy sokan közülük 
nem magok’ hibái, hanem más okok miatt, mellyeket előrelátni 
lehetlen volt, fosztattak meg pénzeiktől, kik ha jószágaikat el 
adni nem kényszerittettek volna, máig is urak volnának, magok 
vagy maradékaik. Ki tehát itt a’ causa causae?

De örökös hála Felséges Urunknak és az utolsó ország- 
gyűlésre összesereglett Karoknak és Rendeknek, kik ezen bölcs 
törvényt alkották; mert a’ birtokok’ szabályozása ’s mindenki’ 
birtokának egy tagban kiadása véghezmenvén, nem egykönnyen 
fognak a’ nagy földesurak illy magányos birtokokat megvásárlóm; 
de ha ezt tennék is, mivel minden közhaszonvételek arany sze
rint fel vannak ’s lesznek osztva, meg kell már fizetniek min 
den talpalatnyi földet ’s közhaszonvételt; de még ekkor is 
csak azt birandják, mit megvettek, ’s nem ingerelhetik szom
szédjaikat, kik azért osztalékaikat békésén fogják bírhatni, és tu- 
lajdonképen Péternek nem is teend semmi különbséget, Pál bírja 
e á  szomszéd osztalékot vagy azon nagy ur, kinek azt eladta; 
innen biztosan el merem mondani, mikép ha eddig 50 ezer 
forint kellett valamelly nemes helység’ tisztázására, ezután leg
alább 150 ezer kell, és ha előbb 50 — G0 esztendő elég volt 
a tisztázásra, bizonyosan kell jövendőben 300. Ha ezen üdvös 
törvény 3 — 4 századdal előbb hozatott volna, alig állítanak nap
jainkban 70 — 80 helységből az uradalmak. Ezen törvény az, 
melly nem hagy btijósdi ajtókat, hanem azon term észeti törvényen 
alapul: „Mindenki magáéval érje be, ’s másét ne bitangolja; 
quod quis sibi non vult fieri, alleri ne tecerit.

Hetijei/ János , ügyész.
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A' n ép ’ s z ó s z ó l ó i .
A’ párisi Figaro e’ kitett czím alatt kővetkező, a’ jelen 

franczia követkainava’ túlzó párttagjait elmésen gúnyoló czikkelyt 
közöl: „Nincs itten szó Caius Gracclmsról vagy testvéréről Ti- 
beriusról, ezen respublicai óriásokról, erős lábikráikkal, széles 
ágyékaikkal, mint egyegy farneseiHercules, ege'szségtől’s hazafiság- 
tól dermedezőkről, cyclopsi fejekkel, két caj-bunculus szemmel, ké
kelve kikiduzzadó izmokkal, illetlenül kidomborodó czombokkal ’s 
másfél láb hoszaságot ütő lábakkal. Ezen óriásoknak egyenes vonal
ban örökülő utódjai mostanság fiatal betegeskedők, vagy vén próká
torok, kik mellszorulást kapnak már attól is ,  ha Dupin ur’ 
rostrumainak (a’ követház’ szószékének) három lépcsőjén felhágnak. 
Ezen emberek azt tették fel magokban, hogy a’ szegény népnek 
ügyét védelmezendik, mellyet szerintük naponkint mindinkább 
nyom a’ franczia aristocratia, mellyet most, régi fényűzése helyett, 
csak szerényen látunk omnibusokon haladni, vagy gyalog állonga- 
ni a’ boltok előtt ’s minden fertálykor óráját kikirántva a’ hol
napi nap’ közeledését erőltetni akarni. — Garnier - Pages ur, 
példának okáért, azt képzeli, hogy a’ nép szerencsétlenebb mint 
ő. De mi azt liiszszük, hogy nem találhatnánk olly kövér és vi
dám kézművest, ki, megszolgálván három forintját napjában, 
Gamier - Pages úrral cserélni akarna. Midőn a’ kamara’ karzati
ről lenéz az ember’s látja ezen új népszószólókat, mint ülnek olt 
szomorún, mordan, unatkozva, kitikkadva, borzadozva, köhécselve, 
szunyadozva, ’s mint nyújtanak egymásnak édes - gyökeres czu- 
korkákat a’ köhögés ellen; és ha aztán kimegy az ember a’ vá
ros’ végire, a’ sorompókhoz, ’s látja ott azt a’ szegény népet 
enni, inni, ugrálni, kaczagni, a’ jó gyomornak és a’ szerelemnek 
gazdag tehetségeivel felruházva: akkor azt kérdi magától, valljon 
hol vannak a’ szerencsétlenek e’ két hely közül?— A’ népszó
szóló erősen hiszi, hogy a’ boldogság abban áll, ha az ember 
minden öt esztendőben egyszer egy nagy ronda terembe jöhet 
’s ott a’ szavazó - edény’ szájába valamelly ur’ vagy ügyvéd’ 
nevét bevetheti. Mindaddig, valamig a’ nép’ embere ezen öt 
éves papirossal egyik vagy másik dicsvágyasnak, kit ő nem is 
ismer, javára nem rendelkezhetik, a’ boldogság Cormenin ur’ 
zsebében lesz eldugva. Elletik aztán a’köz ember négyszer nap
jában, nevetheti az orvosi ’s a’ roszúl emésztőket, gyakorolhatja 
a’ szerelmet ad libitum, szóval falhatja magába állapotjanak 
minden örömeit és mulalságit a’ gazdagok’ palotaiban nem is is
mert érzékiséggel: ő mégis (a’ népszószóló szerint) mindig az 
alkotmányos (szerencsétlenségben fog sinlődni. Csak az szeren
csés, ki lézeng, ki hurutot kap mihelyt egyet lehel, kinek dereka 
és melle flanellel öt rétben van kibélelve, ki sebzi vizet iszik, 
egy tálka felfútl kását ebédel, csupán szemeivel szeret,— de 
követválasztási jogát gyakorolhatja. Ostobaságok’ százada!—Iliol 
Genoude ur! egy milliónak birtokosa, ki a’ „Gazette de France’» 
két lapja közt unalomban ’s testi eselekedetlenségben sorvad el. 
Igen, mert Genoude ur azt akarja velünk elhitetni, miképen ő 
hiszi, hogy a’ nép csak az ő választási reformja által és után 
lehet boldog. Hét esztendeje már, hogy ezt mondja, hét esz
tendeje mar, hogy e’ themát a’ muzsikának valamennyi hang
nemében énekli. Ugyde ha valaki ennél sokkal kisebb balga- 
tagságot csak egyszer mondana is az utczán, azt bizonyosan 
egyenesen a’ bolondok’ házába vezetnék. És mégis örökké ezt 
hallani, mindenütt ennek bűze üt az ember orra alá, ’s vannak 
emberek, k.k egész komolysággal igy szólnak: Héj, csak ügyes 
egy lap az a' G azette ! — Ha mégis e’ jámborok, akar Gazette 
akar népszószólók, legalább külsőkép és láthatólag mutatnának

részvétét a’ nép iránt. Bezzeg az. Lássátok csak, melly előke- 
o el-sein- veves ul arczukon, milly aristocratailag öltözködnek, 

mint irtóznak az alacsonyabbak érintkezésétől. Vagy talán 
azt gondoljátok ti, hogy mikor Cormenin báró vagy vicegróf 
ur reggel szemeit felnyitja, első dolga, hogy haját tépi és sirán
kozik. Oh, szegény nép! te szerencsétlen nép ! szivemen hordozlak, 
odaadnám érted életemet, sőt két szép lovamat is!— Igazán ezt 
gondoljátok felőle ? — Valóban ideje volna, hogy e’ szemfény
vesztések véget érjenek, miután már a’ balsors úgy hozta ma
gával, hogy elkezdődtek.»

K o c s i - c s o l n a k .

A’ találmányokban olly gazdag időkorunk szinte csudákat 
müveit ’s vitt véghez már a’ gőz’ erejével: de nem kevésbbé 
érdemlik meg a’ köz figyelmet olly találmányok is , mellyek a’ 
gőz’ használata nélkül, körükben kitűzött czéljoknak annyira megfe
lelnek, mint a’ „kocsi-csolnak», egy legújabb találmánya korunk
nak Dirnböck József Auguszt egykori cs. kir. ausztriai katona
tiszt által Gréczben.

E’ mű, melly vizen csolnak, szárazon kocsi gyanánt használtat- 
hatik, szerkezetére nézve hajót képez, ’s minden hajókázható vizen 
hajó’ módjára haj tátik evezőkkel;kiérvén pedig a’ szárazra, két kerék’, 
egy vasrúd’ ’stb. beleillesztése által azonnal kocsivá alakittathatik. 
Mechanismusa felette egyszerű ’s igen csekély költségbe kerül, 
’s miután egyik legrohanóbb ’s legveszélyesb folyón (Murán Sta- 
jerországban j sikeres próbákat adott czélszerüségéről, nem lesz 
érdektelen t. olvasóinkkal is tudatni lényeges elsőségeit ’s haszon- 
vehetőségét.

Kiváltképen alkalmasok lehetnek e’ kocsi-csólnakok olly hely
ségek’ lakosainak, kik folyók’ partjain lakván, e'pitőszereket, élel
mi tárgyakat ’stb. szállítanak egy vagy más nekik viz-mentében 
fekvő városokba; mert ennek segedelmével a’ terhes, idővesztő 
hazatérést, midőn vagy vontatniok kell csolnakjokat, vagy épen 
szekérre tenni, egy kellemesebbel ’s gyorsabbal pótolhatják. A' 
kocsi-csolnak t. i. más szekérkez kapcsolva, vagy egyetlen egy 
ló’ segedelmével, 25 mázsányi teherrel mehet oda vissza, honnan 
mint csolnak kiindult. Továbbá leginkább alkalmasok az igen rohanó 
hegyi folyókban, mellyek helylyel-közzel gyakran lejtősek; mert 
illyenkor a’kocsi-csolnaknak csak kerekeit’s t udjál kell fölcsatolni, 
’s a’ veszélyes hely vagy örvény szárazföldi utazás által kerülletik 
ki, mint ezt a’ feltaláló nagy sikerrel ’s ügyességgel megmutata 
a’ Murának két igen veszélyes lejtőjén Grécz körül, több főrangúnk’ ’s 
dologhoz-értők’ jelenlétében. Ugyszinte kiáradáskor felette haszon 
vehetők, mert a’ kocsi-csolnak egy még ki nem áradt helyről má
sik árvíz borította helyre könnyű szerrel elszállitlathalik, ’s embe
rek’ és jószagok’ megmentésére nagy szolgálatokat tehet; végre 
mindennemű katonai előpostakra, főleg vizes helyekeni kémlelődé 
sek’ alkalmával, ’stb.

A’ feltaláló, ki Stájerországban egy katonai gyakorlat’ alkalmával 
is bebizonyító’ ügyességét ’s találmányának czélszerüségél mind 
szárazon mind vizen, múlt évi sept. ló  kén 0  cs. kir. Fensége 
Károly  Főherczeg’ jelenlétében, próbautat tett szárazon Gréczből 
Becsbe Nussdorfig ’s innen azonnal a’ Dunán Becsbe vissza.
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O r o s z o r s z á g ’ n é p e s s é g e .
A’ pénzügyi ministeriumban összegyűjtött hivatalos adatok 

szerint 1836ik évben a’ tulajdonképeni orosz császárság’ ’s a’ 
hozzá kapcsolt különféle birtokok’ népessége sokkal többől állott 
60 millió embernél; a’ görög szertartásit egyházi rend 503,895, 
’a birodalomban eltűrt többi vallások’ papsága 34,502, az 
örökös nemesség 538160, a’ hivatali nemesség 153,195, az 
alsóbb polgárrend a’ bucsúvett katonákkal együtt 424,490 sze
mélyt számlállak; az ideiglen itt tartózkodó külföldiek’ száma 
37,329-re ment; a’ megtelepült rendes katonák’ seregosztályai, 
a’ doni, csernomoriai, uráli, caucasiai különféle kozákcsapatok, 
a’ szibiriai sorkatonaság, a’ szabályozatlan baskír és kalmük ha
dak összesen 1,932,165 mindkét nemű emberből állottak. A’ vá
rosok’ népessége a’ közép ’s alsóbb lakososztályokból az utolsó 
összeszámításkor 4,175,869 személy volt; ezekből a’ kereskedő- 
ségre 251,961, a’ kézművesek’ czéheire pedig 2,773,416 esett. 
A’ róna föld’ népszáma 44,826,588, különösen koronái paraszt 
21,463,993, uradalmi pedig 23,362,595 vala. — A’ vándor 
(nomadicus) néptörzsökök, mint kalmükök , kirgiszek ’s más 
mahomedkövetők Caucasiában 507,697, a’ caucasusontuli összes 
birtokrészek’ népessége 1,378,229 emberből állott. Lengyelor
szágban a’ népszám 4,188,222, Finn nagyherczegségben 1,372,122, 
az orosz-amerikai kereskedőtársasághoz tartozó gyarmatokban 
60,963 személyre ment. E’ számok már 59,333,566 léleknyi 
népességet adnak. De innen még ki vannak rekesztve a’ rendes 
szárazföldi seregeknél ’s hajóhadnál szolgáló alsóbb tisztek, az 
ideigleni szabadságra bocsátott katonák, ezeknek asszonyai ’s 
gyermekei, a’ caucasusi hegyüregekben a’ fekete ’s kaspi tenger 
között lakó vad néptörzsökök, mellyeknek száma 1,445,000-re 
tétethetik, az orosz hatalom alatt levő ’s az orenburgi és szi
biriai vonal között lakó különféle kirgisz nemzetségek, mellyek
nek népességét még nem lehetett pontosan meghatározni. Mind
ezen népségeket egybefoglalván, az egész birodalom’ lakosságát 
többre tehetni 62 millió embernél.

J o u r n a l i s t i c a i  k i f i c z a m o d á s .
A’multévi december’ 25ikei Journal des Débats, hazánkat 

vevén értekezései’ tárgyául, hétszemélyes törvényszékünket „fel- 
ső  é j s z a k i  t á b l á n a k «  (Table septemtrionale supérieure) ne
vezi. Nemde kaczagnának a’ franczia olvasók — feltévén, hogy 
magyarul tudnának—ha valamelly hírlapunk az ő cassatiói széküket 
(Cour de cassation),^ a s zá s  t ö r v é n y s z é k n e k «  nevezné? —

A' p r o t e s t á n s o k  S z a r d í n i á b a n .
A' L ’ami de la religion 2881. számában a’ helvetiai X o- 

velliste vaudois-1 ’s az ágostai Allgemeine újságot czáfolja 
meg azon állításuk miatt, hogy a’ szardíniái uj polgári törvény 
szerint a’ protestánsoknak ott kevesebb jogaik vágynak mint a’ 
zsidóknak. Az e’ tárgyról rendelkező czikkely igy hangzik: 
„Minden alattvaló polgári jogokkal bir, hacsak azoktól valami 
tette által el nem esett. A’ nem-catholicus alattvalók e’ jogo
kat a’ törvények, rendeletek ’s az őket illető szokások szerint 
éldelik. így van a’ zsidókkal is.“ R.

E g y  h i s t ó r i a i  v a k  l á r ma .
A’ világ’ története gazdag a’ vak lármákban. Minden idő

szak tud azokról beszélni. De alig fog találtatni minden nemze
tek’ évkönyveiben hasonló ahhoz, melly a’ tizenharmadik század’ 
közepén Palologus Mihály' uralkodása alatt Xikädbstu történt.

A’ tatárokkal béke köttetett; azonban ezen barbárok’ ke
gyetlenségének a’ görögökre olly kitörölhetlen hatása volt, hogy 
az még béke’ idején is mint kisértet szállonga. Egy reggel, mar- 
tius’ 14kén 1267, midőn Nikáa’ lakosi szokott foglalatosságaik 
után mentek, azon hir terjedt el a’ városban, hogy a’ tatárok 
a’ városba ütöttek; a’ kapuk’ őrjeit leölék ’s a’ mi elejökbe akadt, 
lekaszabolják. Iszonyú rémülés fogá el a’ nikäaiakat. Mindenik 
félbenhagyta munkáját ’s foglalatosságát. A’ soká alvók fél
meztelenül rohantak az utczákra; asszonyok, gyermekek, cse
lédek, rabszolgák kisiettek a’ házakból és ordítva, jajgatva 
futottak összevissza az utczákon. Egyik a’ másikat döfé, egyik 
a’ másikat teríté le a’ zavarban. Csak e’ kiabálás hallatszott, 
hol vannak?— mennyire jöttek már? Mindenik háta illegett hitte 
az ellenséget, ’s már bélében érzé mindenik a’ pallost. Sokan 
erősiték, hogy látták a’ tatárokat, most pedig még dühösbek 
mint valaha. A’ vérontás iszonyú, a’ távolabbi városnegyedek 
már vérben úsznak. Most ismét épen olly gyorsan, mint midőn 
kifutottak, szaladtak vissza a’ házakba, az ajtókat bezárák ’s 
megerősiték. A’ legtitkosb zugokba, kútakba, árkokba, sőt még 
a’ sírokba is bújtak. De senki sem reszketett annyira mint 
Manuclitius Miklós a’ város’ parancsnoka. Nem mert, nem 
tudott semmi parancsot kiosztani. Szerencsére a’ városban volt 
néhány a’ csatamezőn megőszült tiszt, kik magokra vállalák a’ 
város’ becsületét védeni. Minthogy senki sem akart engedel
meskedni, megragadák dárdáikat, összecsődültek ’s egyik ut- 
czáról a’ másikba futottak, a’ tatárokat keresők. Mindenütt 
jajgató rivásra ’s a’ kétségbeesés’ ordításaira akadtak, sehol 
tatárokra vagy liarczolókra, kik legkevésbbé is hasonlítanának 
azokhoz. De olly vak volt a’ félelem, hogy már most magokat 
vélék a’ rémilő gyilkosoknak, és a’ helyett hogy egymás’ vé
delmére összeállónak volna, egymástól futottak. A’ mi több, a’ 
házak’ fedeleiről ’s ablakaiból a’ kiáltások sem hibáztak, hogy 
lőjenek ’s dobáljanak reájok; de nem volt bátorságuk csak egy 
követ is fölemelni. Ezen köz zavart a’ foglyok hasznukra for- 
díták. Feltörék tömlöczeiket ’s a’ rendetlenséget öregbiték; 
mert már most valódi ellenség dulonga a’ városban ’s annak 
utczáin. — Nikaának ekkor négy kapuja volt. Ezeknek egyikén 
kelle tehát a’ pusztító tatároknak bejönni. A’ tisztek legoltan a’ 
kapukhoz futottak, ’s egyiknél sem tudtak felölök semmit. Végre 
kimondhatlan erőlködés után sikerült a’ nikäaiakat lecsendesíteni. 
Még sápadtan ’s reszketve állottak a’ piaczon ’s ajtaik előtt, de 
csak semmikép sem mutatkoztak az iszonyú tatárok. Minthogy 
tehát sehol sem juthattak a’ tatárok’ nyomára, legalább a’ vad 
hir’ okát keresék , ’s találtak is valamit, e’ szavat: tatárok! — 
Egy régi szertartásnál a’ boldogságos szűz’ képét szokták volt 
procession hordani, mellynél egy csapat asszony a’ litániábán 
éneklé: „Szabadíts meg a’ tatároktól, védj meg öldöklő kezeik
től!» Ezen szavak, mellyek a’ jámbor nikäai nőktől nagy buz- 
gósággal énekeltettek, roszul értetvén ’s félremagyaráztatván , 
voltak a’ köz rémülésnek és zűrzavarnak okai.

P. E .

P O Z S O N Y B A N .
Alapíta és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Első esztendei folyamat. 1838.

M a r h a d ö g r ő l .
Dunamelléki alföld, december’ 30án 1837.

Midőn az ujabb és szerencsésb Írók’ légiója a’ közjóra ’s 
nemzeti jólétünkre törekvő czélzatát, műveltségi szellem' leple 
alatt, felriasztó tárogatóival hangoztatja, gyakran felejték már, 
állapotunk’ gyengébb oldalai javítgatni, vagy épen a’ hazánkban 
létező roszat kiirtani, 's közvetlen alaporvoslás által honi bol
dogságunkat eszközleni.

Millió meg millió forintokra terjednek azon gazdaságbeli, 
majdnem kipótolhatlan karaink, mellyeket a’ haza már több év
től fogva a' mindinkább harapózó marhadög áltál ezernyi ezer 
szarvasmarháink' elvesztővel szenved ! Tönkre tétetik ezáltal 
egyszerre a’ gazdaság, mellynek a' marha valódi ereje, alapja 
és fentartója; siránkozik a’ föld’ népe, lesujtalik egyszerre a’ pol
gár ; mert a’ mi által gazdaságát fentartotta, egész családja’ 
életét táplálta, azt egy csapás állal megsemmisítve látja. Egyes 
szegény személyek, özvegyek, kik egy tehénkéjükben életük 
fentartását várták, ezen egyetlenegy örömüktől, vigasztalásuktól 
és lényeik’ táplálásától örökre megfosztanak. Szivrázó tekintet 
ez, melly hazánk’ különös figyelmét ’s részvétét érdemli. Vala
mint pedig a’ szegények’ osztályát súlyosan éri e’ rettentő csa
pás: úgy tehetősb részét a’ föld’ népének, az uraságokat, ke
véssel érdekli kíméletesebben e’ szörnyű ’s rendkívüli adó; mert 
hol sok van, sok ott a’ vész, következőleg nagy a’ károsodás, 
terhes a’ pótlás; mert sok ezer forint kívántatik arra, hogy egy 
nagyobb gazdaságban a’ megbomlott súlyegyen helyreállittassék 
’s a’ gazdálkodás’ előbbi rendszere folytattathassék.

Illy körülményekben tehát kívánatos, hogy a’ tudós rendnek 
tapasztaltabb férjfiai, különösen az orvosi osztály’ tagjai, már 
egyszer az irók’ pályájára föllépjenek, tapasztalásukat ’s tudomá
nyos eszinéleti fogalmaikat, nézeteiket és következményi alapsza- 
bataikat az előbbiekkel összeegyeztetvén, valahára népszerűén 
ugyan, de mégis tudományos szellemmel, közlendők.

A' sok hasztalan irkálás , majmolás, fordítás, melly hazán
kat már unalomig öntő el, kevés termékenységet hagyott ’s hagy 
mai napig maga után, 's koránsem enged Ailuskint jótékony ára
dása után nemesb gyiimölcsözést, dús termést reményiem, hanem 
többnyire bojtorján 's könnyű parlagi kóró’ nemtelen teremtmé
nyei közt kényszeríti boly ongni a’ honi műveltség’ jótékony ságára 
olly hű kebellel várakozó lelkesb hazafit! Inkább eredetire töre
kedjünk! — Ve bilincseljük le lelkünket, csupán a’ külföldet 
majmolni és a’ sok hasztalan fordítások által nemesb izletü ’s 
magasb honi boldogságra várakozó polgártársunkat szellemileg 
már annyira kifárasztani! — Igaz ugyan, hogy a’ külföld’ mű
veltségéről példát vevőn, tanulhatunk, magunkat mindinkább ki

művelhetjük ’s a’ tudományok’ ’s szép mesterségek’ szárnyain 
fölemelkedvén, valahára azzal is pályázhatunk: de koránse re
ményijük fenségesb műveltségünket ’s jólétünket azzal elérhetni, 
ha rabszolgakint örök utánzók maradandónk. — Derüljön fel a' 
magyarnak is valahára jótékony napja! kövesse a’jót, a’ nagyot, 
a nemest, a’ lelkest, űzze a’ tudományt, a’ szép müveket; emelje 
lelkét erkölcsikép fel a’ tudományok’ halhatatlan országához, 
hogy mit más nemzet az erény,’ az ész’, a’ tudomány’ fegyveré
vel kivívni tudott, azt vívja ki önerejével, azt legye sajátjává; 
ne rettenjen meg a’ nagy terhektől ’s akadályoktól; bátran küzd
jön, és a’ legszövevényesb, legszigorúbb taglalás’ elemein nyugvó 
tudomány át, a’ gyakorlati élet’ elvéit“, ujabb ’s ujabb próbákon ala
pított okfőivel elevenítse ’s bizonyítsa be, a' közjó’ előmozdítására 
szentelvén minden fáradozásait.

E’ nemes elv’ rendszeréből vevőn nézetünk’ vonalát, ha
zánk’ hiányiról, sőt néhány bajáról, mint gyökeresen orvoslandó- 
ról, most már tisztább világban 's hivebb kebellel gondoskodha
tunk, ’s legelőször is az érintett rettentő természet-csapás’ 
orvoslásáról, vagy legalább enyhítéséről- alaposabban eszmélked- 
jünk.

E’ végre legczélirányosbnak vélném, hogy a’ honi tudósok, 
orvosok, műveltebb gazdák, gazdasági tisztek, helységek' elöl
járói egyesüljenek egy nagy állandó biztosságba, mellynek kö
zéppontja fővárosunk levőn, legalább tíz főhelyen fiókbiztosságok 
folytonos levelezésben álljanak, 's mellynek első impulsusa leg
természetesebben a' „gazdasági egyesületből“ eredhetne. A' nm. 
m. k. Helytartó-Tanácsnak aty áskodó igazgatása 's jelesen illy 
körülményekben mindig bebizonyított gondos előlálása bizton re 
ménylteti, hogy illy közhasznú intézettől hathatós pártfogását 
meg nem vonandja, valamint hazánk’ főorvosának már számos 
évek óta tanúsított tudománya 's nemes lelke, a’ m. k. egye. 
temben az orvosi karnak a’ tudós világ előtt is ismeretes tudo
mányos szelleme ’s a’ többi törvényhatóságok’ buzgósága 's liazafi- 
sága is erősitik e’ reményünket. E' középponti biztosság, a' helyen- 
kint uralkodó nyavalyák’, fökép a’ marhadög’ tárgyában, a' többi 
munkálkodó biztosságok által alapos észrevételekkel időszakonkint 
gyámolittassék, egyúttal-azon gyökeres gyógyszerekről, mellyek- 
nek valódi ereje a’ marhavész’ külön ágaira nézve az orvosi 
kar előtt még eddig csak hallomásból ismeretes, különféle nya- 
valyák’ tudományos szellemű leírásával, ezeknek orvoslásmódjai- 
val, a’ szerek’ és nyavalyák’ pathologiai feloldását tárgyazó ész
revételekkel együtt pontosan tudósittassék, hogy ezek chemiui 
analysis alá vettetvén, valahára ne csak az empiricus orvoslást 
próbálgassuk, hanem a’ valódi bel tudományos, fokonkint növeke
dő gyógyitásmódra is eljuthassunk.
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hasznokkal is fogna járni; de kiváltképen e’ hazánkbeli csapás’ 
ntegorvoslása végett csaknem elkerjilhetleni.il szükséges volna. 
Mert a’ kérdésben forgó -marhadög’ tulajdonképeni oka ’s termé
szete: járvány e* 1? közlekedésből vagy légünkből eredhető epidé
mia eV takarmányból, legelőből, vagy italból származik e ’stb V 
még be nem bizonyittatott. Vannak helységek és vármegyék, 
vannak egyes és köz esetek, hol az előhozottakból egy ’s két ok, 
néhol pedig valamennyi — külünkülön esetekben, sőt az okoknak 
változó természetében is — bebizonyítható lévén, e’ vésznek csak 
egynemű rendszerét felállítani lehetetlen. l)e más részről szint- 
annyi a’ különbség a’ használandó szerek ’s azoknak használati 
módjai közt elannyira, hogy külön időkben különféle helyeken 
és ugyanegy nemű, de külön fokú nyavalyában szükséges az 
adagok’ változtatása. Elgondolhatjuk, hogy az orvosi tudomány, 
melly még száz sőt ezer év után sem érhetendi el valódi 
tudományos tökélyét (melly emberi gyarlóságunk miatt tán soha 
el nem érhető ’s melly csak lelkünk előtt eszmekint, fenségében 
lebeg), a’ soknemű marhadög’ valódi gyógyszereit még mind nem 
ismerheti. Mert azon ezernyi fűvekből ’s különféle növényekből, 
mellyek a’ természetben léteznek, csak kevesen ismeretesek az 
orvosi tudomány előtt gyógyerejökre nézve ; gyaníthatjuk pedig, 
hogy a’ mindenek’ alkotója a’ gyönyörű természet’ roppant tár- 
hajában minden rosznak antidotumot, minden nyavalyának alapos 
írt alkotott bölcs elintézésével.

E’ szerint igen hihető, hogy a’ gyarló ember előtt még 
titokba burkolt, de a’ nagy természetben már ezernyi évek óta fen- 
alló gyógyszer a’ gyarló ember’ szorgalmas keresése, lelki ku
tatása ’s figyelme által feltaláltathatik e’ nagy természetben.

E’ hazánkat végveszély’ 's Ínség’ nyomorúságával fenyege
tő nyavalya’ orvoslásának rendszerénél ’s alapos okainak figyel- 
mesb vizsgálatinál a’ tudományos eljárás mellett tanácsos volna 
megnem vetni a’ nemorvosok’ észrevételeit, próbatételeit, or
voslásmódjait, szóval gyakorlati tanácsadásait. Mert az illy hasz
nosaknak elismert gyógyszerek, ha tudós orvosok által analysis 
alá bocsáttatnának, néha csodálatos eredményeket adnának, mi
dőn most a’ nemorvos, belerejöket nem ismervén, koránsem ké
pes azokat egész kiterjedésükben használni. Innen van tehát, 
hogy gy akran kuruzslók ’s vén asszonyok*) titokban tartott orvosi 
szereikkel, mellyeket ők a’ természet’ nagy kertjében véletlenül 
találtak , de minden tudomány nélkül használnak, gyakran még
is már egész csodákat tettek: az úgynevezett fenét (Brand) 
kigyógyitották, és olly fenés tagokat, mellyeket az orvosok és 
sebészek elvágatni rendeltek, ki tudják gyógyít ni. Illy empiricu- 
sokat nem kell megvetnünk, hanem inkább efféle titokban tartott 
szerekkel megismerkedvén orvosaink, azoknak chemiai és orvosi 
tulajdonit legíigyelmesb vizsgálatokra méltassák; mert nem szé
gyen, sőt dicsőség a tudományokban előmenni s őszintén n>cg- 
vallani: a’ tudomány’ szárnyain mikép emelkedtünk, kik és mik 
által gyarapodtunk. E s t  e n i m b e n i g n  um e t  p l e n u m  
i n g e n  ui pudor i s  f a t e r  i, per  quo s p r o f e e e r i s .  Plinius.

Kedves honfiak! új dicsőség mezeje nyílik meg pályázásra 
az újabb és szerencsésb írók seregének, millió ’s millió forint 
forog kérdésben, melly a’ marhadög által hazánkban néhány 
évek óta, de kivált az idén, elveszett, miáltal vagyonunk, mo
rális erőnk, sőt egészségünk is (annyi ezer dögnek ragályos 
ki párolgásai áltál) meggyengült. Oily nagy figyelmet érdemlő e’ 
tárgy, hogy altalanyosan a tudósok egész rendje, különösen

*) l eld. a’ veszprémi Gt/öp ürzse.
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pedig az orvosi kar, sőt még a' nemtudós, a’ próbákat tevő ku
ruzsló s minden lelkes polgár szivére vevén hazánk’ veszélyét, 
a marhadög’ okait ’s gyógyítása’ módját a’ legközelebbi nemes 
vármegye’ törvényhatóságának egész érdemben jelentse be ’s 
közölje figyelmes próbatételnek következményeit, hogy e’ szerint 
a fenemlítetl — vajha minél előbb létesülendő! — küldöttségek 
allal megvizsgáltatván ’s helybenhagyatván, hazánk' javára köz
haszonra fordittassanak.

Gyönyörű az e' tárgybeli írói pály ázás! hazánk’ legnagyobb 
gazdagságainak egyike forog kérdésben: Nem volna e ennek 
meHfejtése méltó nem zeti ju ta lom ra?  de jutalom nélkül is tárva 
áll egy uj dicsőség’ mezeje a’ tudós Írónak, a’ magyar szellemi 
nemesnek! V * * *

Né me Ily hon i  t á r g y a k r ó l .
(F o ly  tatás.)

Valamint a’ szüléket tisztelni, kiknek életünket ’s nevelé
sünket köszönjük: szintolly szent kötelesség, a’ nevet ’s jólétet 
adó hazának szentelni minden erőt; de e’ kötelesség még maga 
az igazi életbölcseség által is szükségessé tétetik, mivel ha oda 
jutunk, hogy a’ statusnak, tudnillik az összeségnek, jól folynak 
dolgai, minden bizonynyal az egyesek is nagy részt vesznek az 
általányos jólétben.

Századok, sőt még csak huszonöt év előtt is , vitézség, 
hódítás vagy nem csak ellenséges, hanem hajdan saját országok’ 

pusztítása által is, kellett a’ hazának szolgálatokat tenni ; 
ezerek’ halála és szerencsétlensége kivánlatott a’ hon’ megmen
tésére ; a’ bátor méltóságokat, czímeket és kincseket szerezhe- 
te hálás uralkodóktól magának ’s onokáinak; ma nemzeti gazda 
ság’ 's műipar’ fölemelkedése, jó nevelés felőli gondoskodás teszik 
ama’ nagy szolgálatokat, mellyekre a’ honnak mindenek előtt 
sürgető szüksége van, hogy azon magasságra jusson, melly re 
a’ természettől olly igen megáldva meghivatott. Magyarország 
és Erdély ezek által ma szintolly gazdagokká ’s virágzókká té
tethetnek, mint hajdan ama’ valóban korszerű ’s köz hálát ér
demlő hőstettek által elpusztittatának.

M o h á c s ’, A u s t e r l i t z ’, W a g r a m ’ téréin egy nap alatt 
25,000 ember esett el a’ csatában; jelenleg e’ férfiaknak, kik 
éltöket minden perezben koczkáztaták, onokái egyetlenegy mo
csár’ kiszárításával, egy homokos térnek czélszerű megáztatásá- 
val mind magokat, mind más sok ezer embert egyszerre vagyo
nosokká és szerencsésekké tenni, ’s Magyarországunkból illy ne
mű sok vállalat által valóban némileg három újat elővarázsoln 
képesek; olly világos továbbá mint a’ nap, hogy a’ hon magas 
képviselői egyesületekkel 2) több szolgálatot tesznek, mint 
i<ren érdemes eldődeink akarinelly korszakban nyert csatáik által. 
\S épen az a’ nagy fejdelmek’ áldása, melly sok század után is 
jótékony hatással bir, hogy azon bölcs törvények és szokások, 
mellyeket nekik köszönünk, bizonyosan nagy férfiakat ’s nemes 
tetteket szülnek, ’s ezért az aristocratia arra tanít bennünket, 
hogy a’ históriai neveket még századok múlva is hálásan tisz, 
teljük, mivel azoknak birtokosai egészleni elszánásuk, vérük’ ’s 
életük’ feláldozása által e’ népboldogitó varázs’ eszközlését ne

1. )  Százhatvan év alatt, inig országunkat török szomszédink bírták.
2 .  ) .Angliában, Francziaországban ’s mindazon statusokban, hol valami

közhasznút és szükségest akartak elérni, ez csak egyesületek, 
csak derék férfiak' választottsága által történik, valamint Bécsben és 
Pesten is az asszanyegyesület olly sok vigasztalást és segélyt nyújt.



künk most oily könnyűvé teszik! Mig jelenlek Magyarországban 
és Erdélyben 12 millió embereink különféle nyelveken beszélnek, 
valláskülönbség által egymástól elválasztvák , a' paraszt a’ pol
gárt és nemesembert nem szereti, a’ nemesember a’ papságo 
és mágnást nem, 's ezért annyi alkalom mind az országgyűlése
ken , mind pedig ezeken kívül az egyenetlenségre: azalatt ne
künk az anyagi jólét felöli helyes gondoskodás ugyanazon egy 
érdeket szerez. Szilárd szövetség lelkesítsen tehát az egyet
értésre !

Hol , egyebet nem is említvén, még milliónyi holdföldek, 
mellyeket most legfölebb mint sovány legelőket szomorúan szem
lélünk, könnyen termőkké tétethetnek, mihelyt a’ mezei gazda
ság egész országunkban azon lépcsőn fog állani, minőn azt 
egyes olly derék gazdáknál, kiknél műveltebbek egy országban 
sem léteznek, méltán tiszteljük: ott mindenki velünk együtt meg 
van győződve ezen előadás’ eldönthetlen igazságáról.

Haddlegyen mindenek előtt Magyarország, mindjárt a’ híddal 
kezdve, ama’ boldog föld, hol minden ponton szabadon járhatni, 
vámvonalok nélkül, mellyek a’ legkevélyebb európai statusokban 
gyakran minden fél postaállomáson az utazók’ terhére felállitvák; 
engedjünk inkább a’ külföld’ csodálkozására egészen szabad köz
lekedést hazánk’ belsejében; ne létezzék e’ 6000 “  mérföldön 
árúkutatás 3), sem a’ dugárkodásnak szintolly költséges mint ne
hezen eszközölhető akadályozása 4), e’ szomorú, talán szükséges 
rendszabály azon országokban , mellyekben a’ contrebande már 
fénáll. Mi legyünk azok, kiknek idegen károkat okosan kerülő 
hazafisága képes adni e’ szép példát.

Milly elégtétel leend reánk nézve, ha minden nemzetbeli uta
zók, épen úgy mint mi magunk, igazán aristocratiai országunk
ban mindenütt élvezik az olly igen rettegett feu  dal i  ta snak 
e’ jó alkalmazását, melly jótékony szabadságot törvényeink szá
zadokon át biztosítanak. De egyszersmind az igazság’ törvényei 
szerint, minden ember’ sajátját tisztelve 5 *), mindenki tkármentesí
teni szükséges, úgy hogy a’ földesuraknak és városoknak eddi
gi vámjövedelme beváltassék ’s e’ tehernek az összeségre tör
ténendő igazságos elosztása által kiegy enliitessék. E' szerint min
den rendűek’ szereletével ’s egyetértésével tüstint megtörtén
hetik a' valódi jó.

Most már ki nem számoland teljes biztossággal a’ magyar 
haza’ összes akaratjára*? Mi nagyot nem tettünk minden század
ban. ha a’ nemzet’ nemeslelkűségéhez intézteték a’ felszólítás*?

11a Francziaország a’ műveltség’ középpontjának, tökéletes 
kifejezésének (L' expression exacte) nevezi magát; ha tí) Bur- 
dett azt mondja Angliáról, hogy az a’ műveltség’ fény tornya; haL o n-
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3 . } Yalenciennestöl Parisig ez ötször történik, ’s mint kinzatnak a
vámokon bel -  ’s külföldiek kivétel nélkül magában Parisban is, 
úgy hogy e’ tárgy orvoslás végett a’ kamarák’ elébe kerülend !

4 . } Ki nem tudja, hogy vannak még olly országok, mellyekben a
tiltott árúk’ beesempezése meghatározott pcentért kivétel nélkül 
biztosittatik; ki nein tudja, millyr erkölcstelenség uralkodik né- 
mellv határszéleken, hol egész ütközetek tartatnak, sőt dugáro- 
sokból haramiacsapatok alakulnak?

o ') ,,.V roskadt kunyhó ’s az arany trón egyaránt szentek legyenek 
előtted1-. — ,,Tiszteld mindenkinek igazán szerzett jogát*’. — Ezek 
valának dicsöiilt Királyunk’ utolsó szavai. Uly szavak minden jó 
ember’ szivébe vésvék!

ti.) Francziaország a’ műveltség’ tökéletes kifejezésének középpontja!!! 
hol száz ember közül alig tud egy olvasni, mig nálunk minden fa
luban minden vallási! község imádságos könyveivel megy tisztesen 
és ájtatosan az egyházba! Ott pedig, valamint a’ rcvolutio által 
megvesztegetett sok más országban is, igen nehéz az elmékbe vissza
hozni a’ nyugalmat. Angliában (a ’ parlamentben előterjesztett leg
újabb tudósítás szerint) a‘ népességnek csak 17ed része nyer isko
lai oktatást. " '

dón,  rendkívüli pompájának kifejtésével, csak a', minapi lakoma 
alkalmakor (a’ Cityben) arra volt büszke, hogy ő a’ világnak 
legelső kereskedővárosa: bámulnunk kell Oroszországot is azon 
kezdeményért (iniciative), melly ott minden , mint jól megpró
bált elolepések’ gyors használásában tétetik; városainak, ’s ben
nük találtató díszemlékeknek, szárazföldi táborának és hajóha
dának roppantságáért, még sokkal jobban csodálván császárját 
s ennek családját; becsülnünk remek nevelőintézeteit )s azon 
szives ápolást, mellyben mindenkit kivétel nélkül a’ nap’ minden 
óráján részesítnek; Poroszországban a’ derék utakat és a’ pos- 
taügynek egész szerkezetét, a’ pénzügyi bölcs intézményeket e 
statusban, hol lő —20 év múlva már semmi statusadósság nem 
létezend; azon rendkívüli dolgokat, mellyeket a’ művészet’ ja
vára a bajorok’ királya viszen ki, ’stb. 7) 'S mit nem olvasunk 
naponkint Európáról ’s Európán kívül Egyiptomról, Éjszakame- 
rikáról? mit nem látunk statusainkban létesülni ama’ szeretet 
által, mellyel a fejdelem népeihez ’s viszont a’ népek a' fejde
lemhez viseltetnek *? mit nem tesz Lombardia, mit a’ műipar és 
a ritka közszellem Csehországban *? milly mükiállitásokat szemlé
lünk Prágában s Pécsben Europa’ bámultára *? Mi magyarok pe
dig csak teljes bizodalommal szólítsuk fel egymást, ’s bizonyosak 
lehetünk aziránt, hogy nem sokára elérendjük mindazt, mi bol
dogságunkra kívántatik; hogy minden akadályt hamarabb el hirunk 
hárítni, mint más akarmellyik status, sőt igen sokat tehetünk, mi 
más országokban esaknem lehetetlen. Mert akadályokat elhárítni, 
a’ már fenállót lerontani sokkal nehezebb, mint létre hozni azt, 
mit a’ kedvező természet valamelly országnak megenged, 's mire 
csak értelmiség 's a’ kivitelre pénz kívántatik!

S i v is  a mari ,  ama!  Viseltessünk tehát szeretettel, bi
zodalommal kormányunk iránt, mikint a' házasságban az egyik 
félnek bizodalommal kell kezdenie. Ez inkább illik hozzánk, ’s 
e’ megelőzés által boldogságunk viszont előmozdittatik. Milly 
bizton reinénylhetjük ezt azon erény- ’s emberszeretetnél fogva, 
mellyel Királyunk, Királynénk ’s egész uralkodóházunk a’ világ 
előtt tündöklenek ! Uly alapra erős épületet rakhatni!

P. F.
(F olytatása köcetkc-zdk.J
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Néhai N. - Kallói Kállajj Péter cs. kir. kamarás ur' emleké- 
nek egy hálás szózat.

Az elhunyt kamarás ur kormányozója lévén l. ez. un* családja, 
m. - túri osztatlan birtokának, melly IVugy-Túinak fele részét 
teszi, milly atyai engedékenységgel viseltetett jobbágyaihoz,— 
nem említvén azt, hogy az urbér’ bevitelekor a’ 40 holdas 
külső telki állományok után járó legelői illetőséget is 40 holdja 
val adatta ki, ’s ezt, bár az úrbéri szerződés’ értelme szerint 
újabb törvényeinkben megállapított mennyiségre’szállíthatta volna 
le nem kisebbítette — csak onnan is ki tetszik, hogy a földes
úri kilenczedet, melly el a’ lakosok természetiben valának köte
lesek megadni, már 1831ik évben olly csekély mennyiségért 
hagyta megváltani, miszerint l«31től 1835ig berekesztőleg, 
e-ry* telkes gazda, középszáinilással, évenkint csak 6 és 4/# ve 
K~, búzát ’s 0 V5 véka árpát tartozott szeműi fizetni. — Meg- 
hálálhatlan volt ezen atyai kegyes jótét, kivált a* gyászos ein-

7 ) Mü n c h e n  a’ szobrászat* festészet’ ’s az épitőraestcrMÍg’ föiárnss
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lékű 1831ik évben midőn ott is dühöngött a’ kegyetlen epekór
ság , 's oily számos munkás kezeket dönte sirba.

Lehet, ki csekélységnek tartja ezeket; de ha régibb tör
vényeinknek, a’ földesúri kilenczed’ beszedetését tárgyazott, ipar- 
szorgalom- 's idővesztést okozott rendeléseit figyelembe veendi, 
nem lehet a’ legnagyobb emberiséggel teljes tettnek nem neveznie. 
Az idén is , midőn áldott honunk' minden vidékein nagy bőség 
s ritka áldás uralkodók, csak 4 köböl búzát 's ugyanannyi 
árpát tartozott egy telkes jobbágy szemül fizetni, mikor egy 
telek 140 's több köböl életet termett. — Szükséges azonban itt 
azt is tudnunk, hogy egy telkes jobbágy csak 26 szekeres napot 
szolgál évenkint, de ennek is fe lét— egy szekeres napot 24 
krajczárjával bb. számítva — ha tetszik, megválthatja. És ime 
ez a’ nép zúgolódik, némelly éktől izgatva, mintha a’ földesura- 
ság elviselhetlen terhet tett volna reá, holott az értelmesek tud
ják, milly boldog az ő sorsa.

Nem mondottuk ki életében a’ megboldogultnak az igaz
mondó áldó szót, nehogy hízelgésre magyarázza a’ kaján, de 
áldott emlékét hirdetni szent kötelességnek tartjuk; legyen ez 
utolsó tisztességtétel, és hasson minden jámbornak szivére !

Pest, October’ utóján 1837. .
V. S.

K ö n y v i s m e r t e t é s .
„Honi  V e z é r ,  gazdasági házi 's tiszti kalendáriom 

1838ra; a’ két testvér magyar haza’ 's a’ hozzá tartozó tarto
mányok’ minden rendű ’s rangú olvasói’ számára. Pesten, kiadta 
’s nyomtatta Fiiskúti Länderer Lajos. Nagy 4rét. 288 lap.“

H e t e d s z e r jelenik meg e’ közhasznú „Honi Vezér’ kö
zöttünk, ’s mit tőle méltán vártunk, az új nak,  h a s z n o s n a k ,  
é l e t b e - v á g ó n a k  ’s k o r s z e r ű n e k  ismét gazdag tárával, 
úgy hogy alig találkozhatik olvasó hazánkban, ki benne a’ maga’ 
mulatságái'a, oktatására, vagy hasznára czikkelyt nem lelne: 
mi a' könyvnek tetemességénél ’s gondos összeállításánál fogva 
igen természetes; mert az igen bőven előadott ('mihez egy a’ 
jelen 1838. év’ csillagászi, időszaki ’s levegői characteristicájáról 
szóló derék értekezés tartozik, 1 — 17 lap.) kalendáriomi tárgya
kon kívül: az élet’, gazdaság’, politechnia’, statistica’, természet- 
história’, történetírás’, hegytudomány’, ’s a’ m. szépliteratura 
(kötetlen ’s kötött beszédben) ’stb. ágaiból különféle tudni ’s mu
lattatni valókat hoz. Különösen kiemelünk pedig ’s ajánlhatunk 
egy igen czélszerű ’s gondos „Alapszabályok a’ selyembogár- 
ienyésztés’ vezetéséről“ czímű értekezést, mellyhez egy csinos 
réztábla járul; az említett csillagászi értekezést; a’ búvárharang’ 
leírását (egy réztáblával); Europa’ nevezetesb városainak leírá
sát ’stb.

Mi a’ könyvnek második részét, a’ s c h e m a t i s m  ü s t  
illeti: minden európai uralkodóházakról ’s hazánkbeli főbb hi
vatalokról, kereskedői, gőzhajói ’s gyorsutazási intézetekről, olly 
teljes ’s kimerítő, hogy hozzáfogható, legalább honunkban, még 
eddig nem létezett, és méltán elmondhatjuk e’ könyvről, hogy 
azon érdemeknél, mellyeket Jurende „Vaterländischer Pilger“- 
ével az egész müveit német olvasó közönség előtt szerzett ma
gának, Länderer „Honi Vezére“ nem csekélyebbekkel bir reánk 
magyarokra nézve. Csak azt óhajtjuk még, hogy közhasznú vál
lalata annyi olvasó által is, legalább aránylag, méltányoltassék,

mint amaz; mert azt, még egyszer mondjuk, a’ könyv megér
demli.

E’ belső jeles tartalma mellett a’ nagy 4rétben nyomtatott, 
csinos kemény congrev-borilékba kötött 36 ívnyi tömegnek az 
1 forint 36 kr. pengő, valóban nem nagy ár.

G.

S z í n h á z .
A’ leégése után újon - felépült ’s a’ múlt december’ 26-dikán 

megnyitott Fenice színházról Velenczében ezeket olvassuk: 
„Már a’ legelső belépésnél igen kellemesen lepetik meg az em
ber a’ tágas tornáczok, a’ pompás kettős lépcső ’s a’ széles 
folyosók által. De ezen meglepetés elragadtassá válik, midőn 
magába a’ nagyszerű ’s fényes világitású színterembe jutunk. 
Ennek belső felkészítésében olly pompa és fényűzés uralkodik, 
mellynek a’ legnemesebb egyszerűség és csín adja meg a’ szép
ség’ bélyegét. Az egész felséges és mégis kellemes, meglepő 
’s mégis nyájas, és hozzá járulván az éles világítás, melly a’ 
páholyok’ legbensőbb helyeire is elhat ’s a’ hölgyek’ csillogó öl
tözete által még inkább emeltetik, tündéri hatással van a’ szem
re. Szóval a’ Fenice, mint most áll, mindazoknak, kik Euro
pa’ legjelesb színházait látták, egyhangú vallomása szerint, pá
ratlan ’s tálán, mi csakugyan sok, magát Nicolai urat is cso
dálkozásra ragadná. Majd, ha a’ parterre’ iszonyú néptömegét 
nézzük, a’ ház’ nagyságát és roppant terjedelmét kell csodál
nunk; majd ismét, ha szemünket a’ szép felső padolatra vetjük 
fel, azt hiszsziik, hogy egy csinos, deli hölgyeabinetben vagyunk, 
olly gyöngéd ’s olly Ízletes annak egész díszítménye. ’S mind
ez hét hónap alatt romok’ és hamvak’ helyén épült, még pedig, 
a’ selyem kelméket kivéve, m e r ő  ve i  e n c z e i  termékekből. 
A’ két előkárpit (courtine) remek, mind az ideát mind a’ kivitelt 
tekintve. Az egy iken a’ lángokból kiemelkedő ’s az 0  1 y m p nak 
tartó pliönix ( F e n i c e )  látszik; a’ másikon Konstantinápoly nak 
a’ velenczei dogé’ hatalma alá átadatása van ábrázolva. A 
többi díszítmények is pompásak. — A’ megnyitás’ uapjan 
R o s a mun da czímű uj daljáték adatott, muzsikája L i l l ő - t ó i ,  
melly ben U n g e r  kisasszony ’s R o n c o n i ,  M o r i a n i  és M a- 
rini  urak énekeltek.«

R ó s z  u t a k .

A’ cambraii hírlap szerint a’ Liliéből Párisba vivő országút 
olly rósz állapotban vagyon, hogy a’ szorgalomkocsikba (diligence) 
először 12, aztán 20 lovat kelle fogni ’s végre azokat egészen 
’s az utazást abbanhagyni, úgy hogy az ezen útban fekvő városok 
Párissal úgyszólván minden összeköttetést nélkülöznek. E’ bajt 
az utcsinálási felügyelőség’ hanyagságának tulajdonítják, mivel 
az imént lefolyt évben igen későn fogott még némi kijavításokhoz, 
mellyeket nem lehet bevégezni. „Francziaország’ egész útrend
szere — megjegy zi egy hírlap — a’ tudományok’ azon álláspontjának, 
mellyre méltán büszke az ország, gyalázatjára szolgál«. — Tehát 
nem csak Magyarorsszágban vannak rósz utak?

P O Z S O N Y B A N .
Alapira es szerkeszt! Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyamat. 1838.

E g y k é t  szó a' Buda  s P e s t  k ö z t  f e l á l l í t a n d ó
h i d r ó 1.

Buda ’s Pest közt a’ Dunán egy állandó hid’ terve vétetett 
szemügyre a’ messzebblátó hazafiaktól, ’s ezen terv’ kivitelének 
módja fárasztja talán épen most a’ müveit világ’ két legneve
zetesebb mérnökéi, Clarke és Rennie urakat, ’s még másokat 
is, nem csak tiszta hazafiúságból, hanem a’ biztosan remélhető 
nyereség’ leséséből i s : azért most van ideje kinekkinek, véle
ményét e’ tárgyról nyíltan kimondani.

Hogy a’ Duna litere lééiül a’ kereskedési életnek honunk
ban, mihelyt termesztményeink a’ világ’ távol részeiben meg- 
kedveltetvén, itthon megkerestetnek, vagy általunk a’ fő rakodó
helyekre kivitetvén, jó pénzen megvásároltatnak, kétségbehozni 
nem lehet. De miért az eddig is nem volt, más oka lehet mint 
e’ királyi folyamon nem létező állandó hidak’ hiánya. Ki ez okot 
nyomozni szereti, olvassa a’ hon’ hőkeblű fiának, a’ jeles iró 
Széchenyi István grófnak „Hitel“ czímű munkáját, ’s jegyezze 
meg jó l: hogy mi bő termesztményeinket kezelni, ’s igy a’ kül
földdel megkedvelletni, egyszóval eladásra készíteni nem tudjuk. 
E’ bajon majd talán az egyesületek, mellyek’ alapítására számos 
hazafiak lelkesültek, segíteni fognak !

Ha tehát nem az állandó hidak’ hiánya, hanem más valami 
oka tespedésünknek, mégis egy állandó hídnak Buda ’s Pest 
közt leendő felállításáért miért támadjuk meg törvényes kivált
ságainkat ; miért alkotunk kisajátító törvényt, mellynek erejével 
még a’ dicső elődök’ vérivel ’s érdemeivel szerzett ősi lakása
inktól ’s vallásunk’ szent helyeitől is, egy nyerekedő gazdagnak 
kívánságára megúsztathatunk! miért alkotunk törvényt, melly
nek erejével a’ vámok’ bérlőinek’ vaspálezája alá vettetünk! ‘I 
Korántsem az egész hazára áradandó igen nagy haszonért; 
hanem két városnak’ ’s ezen városok’ ’s környékők’ lakosinak 
nagyobb kényelméért, egykét dúsgazdag’ biztosb számolásiért. 
Valljon megérdemli e ez ősi szerződésünkön, sarkalatos sza
badságunkon (melly a’ vérrel szerzett birtoknak szabad bírását 
biztosítja) történt változást *), megérdemli e az egész törvény
hozó testnek olly nagy kedvezését: azt megbírálni bízzuk azok

*) Noha a’ dolog;’ velejére — hogy t. i. a’ kérdéses álló—hiti sein nem 
elkerülhetit*nü 1 szükséges, sem olly általányosan hasznos, mint azt 
némellyek állítják, ’s hogy országunkban még igen sok hasznos!) 
és siirgetösb volna létre hozandó — tökéletesen egyet értünk a’
beküldő orral: nem osztozhatunk mégis általányos nézeteiben a’ 
kisajátitó törvény" iránt, melly, ítéletünk szerint, minden tekintet
ben újabb törvényhozásunk’ legnagyobb áldásai közzé tartozik. 
Mert közhasznú, a’ törvényhozó test által kijelelt vállalatokra, 
teljes kármentés mellett, csakugyan oda engedheti némelly birto
kos földjének csekély részét, kivált olly országban, hol a’ ne-

ra, kik majd ismét uj törvények’ alkotására, vagy azx elavullak’ 
módosítására országgyűlésen összejövendenek.**)

Midőn Sina György báró’ ajánlásáról hirt vevék, azonnal 
a’ tárgynak komolyabb fontolgatásara fordítám figyelmemet, ’s 
épen akkor egy vetélkedőtárs, Wodianer és társ. nagykereske
dők’ személyében, tűnék fel a’ figyelmezőnek, okosan számitgat- 
ván ezek is a’ lehető nyereséget. Wodianer és t. még kedve
zőbb feltételek mellett ajánlkoznak ezen nagyszerű vállalatnak 
kivitelére. Hogy hazafiúság lelkesitné a’ két ajánlkozót, azt 
magok sem mondják, ’s mi sem kívánhatjuk tőlök, kereskedők
től: tehát csak a’ nagy nyereségnek biztos reménysége nyújtott 
ingert ajánlkozásuknak, ’s ha e’ nagy nyereség több, mint gya
nítható , valljon miért kellene azt a’ nyerekedőknek átengedni, 
’s miért nem a’ nemzetnek megtartani, melly ezen válla
latát még hazafiúsággal is párosíthatná? mint a’ ki „miscuit 
utile dulci.“ Úgy! mert a’ nemzetnek nincs pénze, szegény, ’s 
illy vállalatokban elegendő ügyességgel nem bir; ’s talán pénz
szűkében, még hitele sincsen! Valóban szegény ország az, melly 
nek sem pénze, sem hitele, ’s hogy illyen legyen Magyaror
szág, minden elfogultság nélkül sem akarom hinni. Én az or
szág’ gazdagságát a’ lakosoknak vagyonosságától meg tudom 
különböztetni. Az ország’ gazdagsága alatt értem annak ler- 
mesztményi bőségét, ’s hogy egy nemzetnek ne csak szüksé
geit, hanem kényelmeit is kielégíteni ’s ezeken kívül sok fölös
legest is előmutatni képes legyen. A’ lakosoknak vagyonossá- 
gát az ipar máshonnét is megszerezheti, nem csak tulajdon ha
zájuk’ kebeléből; ’s igy a’ nemzet gazdag lehet, ha országa kopár 
sivatag is; ’s itt akarmellyik értelemben vegyék olvasóim ha 
zámat, valamint egykor a’ nagy ’s dicső tettekben, úgy most a ’ 
gazdagodásra megkívánható természeti anyagban igen gazdag
nak mondom. Talán mi csak használni nem tudjuk, a’ miből 
mások io’en is meggazdagodnának. Példa erre a’ régi hires 
Fuqqer nemzetség, melly takács - velélőit herczegi díszjelekkel 
cseréié fel a’ magyarhoni bányákban. Az újabb idők szinte mu
tathatnak megmagyarosodott gazdag Fuggereket!

messég’ negyedrésze sem bírja már dicső eldödei’ vérével 's érde
meivel szerzett ősi lakásait; hol, minden tiltó törvényeink’ daczá
ra, egy pazarló e’ szent örökséget egy éjjel elkártyázhatja ’s fáj
dalom, mindennapi példák szerint a’ leggyalázatosabban el is fe~ 
csérli, a’ nélkül hogy neki vagy maradékinak legkisebb kárpótlás, 
a’ hazának csak parányi haszon is jutna. A
Itt pedig annál könnyebben történhetnék illyforma — annyiaktól óhaj
tott __ változás, minthogy Wodianer ’s társai azon nemes aján
lást tették: „sem kedvezést, sem elsőbbséget nem követelünk. — 
Ha más valaki az építést felvállalandja, pénzünket ez által vissza -  
téríttetni ’s az actiáknak '|4 részét nekünk általadatni kívánjuk, 
’s ez volna a’ mi fáradságunknak egyedüli, de méltó, jutalma.“— 
E> szerint tehát az ország a’ hídépítést, még az élőmunkák’ clvé- 
o-eztével is, általvehctné. A . #5.
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Országunk* lakosinak van e pénzük? ez már más kérdés. 
De úgy hiszem, Sina György b., Wodianer, és társ. Magyarhon
ban birtokosok, vagy lakosok; *s ha nekik ezen vállalatra ön
tudatuk szerint elégséges erejük van, megcsonkul e azon erő 
a* nemzeti tömegével együttvéve, őket, az ajánlkozókat, is a’ 
nemzethez számítva. Inkább izmosodnak, ha többekkel egyesülve 
munkálkodnak! Tehát pénzünk is van ; következésképen csak 
tiszta szándékban ne fogyatkozzunk; lesz hitelünk is, kivált ha 
kereskedési ’s váltótörvényeink majd a’ magok’ helyén ’s utján 
kiigazittatnak.

Mégis ezen a’ maga nemében egyetlenegy ’s jelenkorun
kat is örökítő mívnek, a’ Buda ’s Pest közli dunahidnak léte
sítését nyerekedők’ kezeibe adjuk ’s önkényükre bízzuk ! Igaz, 
nem egészen önkényükre, mivel a’ törvény is hozzá szól; de 
csak annyira, a’ mennyiben az ajánlkozók hasznukat önmagok
számitgalták ki.

Nyerni szeret mindenki a’ világon, ’s ez hatalmas rugó az 
emberi tehetség’ kifejtésében, ’s ha embert képzelek magamnak, 
alig kárhoztathatom e’ zavaros forrást is. Ámbár a’ szépnek, a’ 
jónak, a’ hazát, e’ köz anyát, érdeklőnek kivitelében mindenkor 
a’ legtisztább szándékot, okot ’s eszközöket használtatni óhajtóm. 
Nyerjen tehát a’ haza ne csak szellemileg, hanem anyagilag is 
ezen nagy terv’ kivitelével ; ’s a’ végett szólítsa fel tehetősb 
fiait, ’s adakozzanak azok olly biztosítás mellett, minőt a’ két 
ajánlkozó magának kikötni hajlandó, minden más kedvezés nél
kül, ’s bizonyára létesülni fog az, a’ buda-pestieknek legnagyobb 
kényelmére, századunk’ dicsőségére, ’s az ország’ valódi nye
reségére : mi annál inkább óhajtható, minél több hasznos helyre 
fordíthatnék jövedelmeit a’ kereskedési tekintetben talán legin
kább hátramaradt honnak.

Mi a’ terv’ kivihetőségét illeti: az engem legkevésbbé sem 
aggaszt, miután Anglesealól a’ walesi tengerszorulaton ke
resztül 600 lábnyi hoszú ’s a’ tenger’ színe felett 100 lábnyi 
magas, ’s a’ legnagyobb gyoi’saság, vágtatás (a’ mi itt épen 
nem tilalmas) ’s teher alatt is mozdulatlan lánczhid, Telfordnak 
csoda építménye, mint egy tündéri szövény áll előttünk a’ leve
gőben ; ’s miután a’ mi Dunánknál nem kevésbbé zajló Newa 
szigeteit is összelánczolta a’ mesterség! Ha csak az egyik part
nak alacsonysága (mint a’ pesti részé) nehézséget nem gördít. 
Azonban, azt elhárítani, a’ vállalkozó mérnökök’ gondja. Csak 
a’ kivitel’ eszközei, nemkülönben az országra áradandó ha
szon tévé figyelmetessé a’ felszólamlót.

Hajón-kereskedésünkre, leginkább gőzösinkre nézve az 
álló-hidak épen úgy kedvezők, mint a’ sebes folyókra épített 
malmok áradás’ idején a’ parti lakosokra. A’ hajókázás’ tekinte
téből inkább kívánni kellene, hogy Címtől a’ fekete tengerig 
egy Ind se létezzen a’ Dunán, ’s igy ezen 200 ’s néhány mér- 
földnyi vonalban inkább tömlők, csolnakok vagy levegői golyók 
által tartassák fen a’ közösülés. De már most más időket élünk, 
’s a’ rakonczátlan elemen kényelemmel akarunk sétálni. Lesz 
tehát kényelem, lesz haszon a’ nemzet’ egy részére. Ha a’ nem
zet a’ költséget másokkal téteti, az anyagi hasznot kezéből ki
szalasztotta. Az igértetik ugyan, hogy ha a’ vállalkozók’ költ
ségei meghatározott időben kiteremtelnek (mit véleményem sze
rint meghatározni teljes lehetetlenség), a’ Ind a’ nemzetnek in
gyen visszaadatik ’s felszabadittatik. Már ha a’ törvény bele 
szól, s a visszaadást elhatározza, az csakugyan visszajöhet 
a’ nemzet birtokába, miután azt tízszeres áron eddigi haszná
lóitól megvásárlotta; de hogy felszabadittassék, midőn az nye
rekedők’ kezei között kiváltságunk’ valódi sérelmivel vám alatt

hagyatott, igazságosnak nem látom. Ha volt elegendő ok a’ 
kiváltság’ felfüggesztésére magányos nyerekedők’ kedvéért (az
az : hogy kölcsönözött pénzük százszoros kamattal téríttessék 
vissza), elegendő ok a’ nemzetnek nagyobb szükségei, mint egy 
állandó hid, Buda ’s Pest között a’ vámszedésnek folytonos 
meghagyására, mellynek jövedelmeiből azok lassankint elenyész
hetnének, ’s csak akkor tűnnék fel e’ szép hazában az ia-en 
gyakran mutatkozó borúra a’ kívánatos derű. — De úgy v é 
lem, azon régi közmondásban is nyomos igazság fekszik: qui 
sentit cotnmodum ’stb. Fizessen a’ hídon unokám is, csak az 
édes haza nyerjen. Türödelmesebben is fizethet ő ott, hol soha 
mentes nem volt, mint én, ki e’ kiváltságot gyakran ízleltem.

P.

An g l i a ’ g y a p o t - g y á r m ü v e i .  *)
Mig B a i n e s  és más jeles irók, Anglia’ gyapot-gyármüve- 

iről szóitokban, szántszándékkal ’s mintha csak összeszólalkoz
tak volna, hallgatják el azon veszedelmet, mellyel Angliának 
ezen fontos mííszorgalmi ágát a’ külföld’ concurrentiája fenye
geti, dr. U rc az itt alól megnevezett munkájában megmondja 
földijeinek az egész igazságot, mire őt kiváltképen egy másik 
munkájának ( Philosophy o f  M anufactures)  az Edinburgh-Re
viewban megjelent bírálata ösztönző. Angliának egész létele — 
úgymond dr. U r e — gyapot-gyármüvei’ készítésének elsőbbsé
gétől függ, mivel leginkább ezekből kell a’ roppant adóknak 
kikerülni. Ha Nagybritanniának csak annyi költség- ’s adós- 
ságterliei volnának mint az éjszakamerikai egyesült statusoknak, 
vagy az európai szárazföldnek, akkor, igenis, kár nélkül enged
hetné át ezeknek gyapotárukészitésének egy részét. Az 1814- 
diki béke után Éjszakamerikának ’s az európai szárazföldnek illy- 
neinü fonóházai és szövőszékei még olly csekély számúak ’s ki- 
terjedésüek voltak, hogy a’ világkereskedésben Anglia’ gyáraival 
’s termesztésével a’ legtávolabbról sem mérkőzhettek; de most 
már, együttvéve, 3|4 részét dolgozzák fel azon nyers gyapotnak, 
mellyet Anglia nemesít, t. i. évenkint 750,000 bált.— Franczia- 
országba 1822ben 215,199 bál nyers gyapotot vittek be; 1832- 
ben már 272,463 bált. 1817ben ezen országban még igen ke
vés olly nagy fonóház volt, mellyek viz- vagy gőzerő által dol
goztattak volna, de azóta ezek’ száma rendkívül megszaporodott, 
kivált Mühlhausen’, Rouen’, St. Quentin’, Cambray’, Lyon* 
és Nismes’ tájékán, noha az erőmüvi szövőszékek’ száma Fran- 
cziaországban még most sem haladja meg az 5000-e t ,  mit egy 
részről az erőmüvek’ 's a’ tüzelőszer’ drágaságának, más rész
ről a’ csekély munkabérnek kell tulajdonítani. — Helvetiában 
szinte évenkint szaporodnak a’ fonóházak ’s más gyapotgyárok, 
kivált Zürich, St. Gallen, Appenzell, Basel és Genf cantonok- 
ban. 1832ben a’ schweiziak 56,000 bál gyapotot dolgoztak fe l; 
9000 személynél több foglalkozott a’ fonással, ellenben 20,000- 
nél is több a’ szövéssel, festéssel és nyomással. A’ szövési mun
kabér olly csekély, hogy az erőmiives szövőszékek ki nem áll
hatják a’ kéztakácsok’ concurrentiáját. A’ finomabb schweizi gya
potszövetek és nyomtatott árúk most nem csak a’ közép tenge
ren, hanem Dél-Amerikában is megállónak az angolok mellett. 
Több németországi statusban szinte tetemesen szaporodnak az 
illynemü fonóházak, különösen pedig Csehországban, Ausztriá
ban és iSzászországban, melly utóbbiban maga a’ z i t t au i  ke
rület, mellynek népessége pedig nem több 220,000 léleknél, most

*) L. The Cotton -  Manufacture of Great -  Britain . by Andrew Ure.
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évenkint 5 — 6 millió font gyapotot felfon. Poroszországban és 
a’ Raj nam éllé ken 1830ban 35,000 bál gyapot dolgoztatott fel; 
E l b e r f e l d  körül pedig 1831ben nem kevesebb mint 15,600,000 
font angol gyapotfonal szövetett és festetett meg ’s küldetett 
részenkint Angliába vissza, onnan Keletindiába szállítandó. — 
De a’ legnagyobb veszély az angol gyapot-gyármüveket az éj
s z a k a m e r i k a i  egyesült statusok’ részéről fenyegeti. Ezek 
kiváltképen vastagabb fonalat és nehéz kendőket készítenek,, ’s 
a’ nyers anyag hazájokban terem, miáltal Angliához képest a’ szál
lítás’ költségeiben sokat megkímélnek; azon kívül annyi adót sem 
fizetnek. Az ezen műszorgalom’ itteni gyors felkapásának neve
zetes példáját adta L o w e l l  város, melly ezelőtt tiz évvel még, 
úgyszólván, pusztaság volt ’s most már 22 fonóháza van 100,380 
orsóval; ezenkívül 3554 [szövőszéke, mellyekkel 4775 nő- és 
1415 férjfiszemély hetenkint 702,000 rőf szövetet készít. Dr. 
U re több esetet hoz fel annak megmutatására, milly igen árt az 
amerikai gyapotgyártás minden közönbös (neutrális) vásáron az 
angolnak. így Chinába, Morrison’ tanúsága szerint, 1834ben 
134,100 darab hoszú gyapotszövet ’s 32,743 darab házi kendő 
vitetett be Éjszakamerikából, holott ugyanoda ’s azon évben 
angol hajókon mindent összevéve is csak 75,922 (farab szállítta
tott. — Bengalba, Bell szerint, 1834ben csaknem kétszer annyi 
gyapotszövet szállíttatott be Amerikából mint az előbbeni évben, 
t. i. 24,745 darab, előbb csak 12,800. Egy glasgowi kereske
dő, ki néhány évvel ezelőtt gyapot házi kendőket szokott kül
dözgetni Chilibe, ezzel nem régiben kénytelen volt felhagyj, mi
vel az amerikai gyárok’ concurrentiáját ki nem állhatta, ámbár 
ő a’ gyapotot saját intézetében fonatta és szövette. Hasonló 
értelmű tudósítások jöttek angol kereskedőktől és kereskedőkhez 
Rio-Janeiroból, Máltából, Smyrnából és több más helyekről.

Mindezekből kétségtelennek látszik, hogy habár az ango
lok a’ gyapotgyártásnak némelly ágaiban még erőmüvi nagyobb 
ügyességük ’s több tőkepénzeik, úgy áruiknak a’ világ’ minden 
részébe könnyű szállithatása által elsőséggel bírnak is , a’ kö
zönséges!) szövetekben, főleg a’ rajtok fekvő nagy adó miatt, 
a’ külföld által máris légy őzettek. Ha meggondoljuk, hogy An
gliában a’ gyapotgyártás’ különböző ágaival közel másfél millió 
ember foglalkozik ’s keresi belőle kenyerét, érteni fogjuk, 
melly súlyos következései lehetnek ezen országra nézve a’ kül
földi gyapotgyártás’ hatalmas kiterjedésének ’s tökéletesedésének.

A’ c s á s z á r i  v a d á s z a t o k  Uécs  körül .
A’ császári vadászhelyek és intézetek a’ főváros’ közelében, 

mind terjedelmet, mind változatosságot, mind gazdagságot tekint
ve, talán egyetlenek egész Európában. Lehet, hogy Angliában költ
ségesebbek a’ vadászatok, eredetibb maga a' vadászatmód, de a’ 
vad’ száma, annak gondos ápolása és tenyésztése nem lehet se
hol különb. Minthogy az itteni vadászatok nem csak az Udvarnak 
szokott őszi mulatságai, hanem azokban idegen magas vendégek 
is , mint nem régiben A u g u s z t  porosz királyi herczeg, sze
retnek részt venni, nem lesz talán érdektelen, rólok egy rövid 
vázolatot adni. "Valamennyi császári vadászhely Bécs’ közelében 
4 erdőmesteri hivatal (Forstmeisteramt) által igazgatlatik, ezek: 
a’ l a x e m b u r g i ,  a’ p r a t e r i,  az a u h o f i  és a’ w o l k e r s -  
dorf i .  Az elsőben 23 vadászkerület (Jagdrevier) van, a’ 
másodikban 4 , a’ harmadikban, messze kiterjedő vadas vidékein 
kívül, van a’ vadaskert, a" negyedikben ismét 16 vadászke

rület. Az udvari vadászatok júliusban kezdődnek a’ vadászható 
szarvasok’ ellövésével, mellyek September’ közepén a’ párzás’ 
idejébe jutván, következnek a’ nyúl vadászatok. Mindezen vadakra 
majd elzárt helyeken, majd nyíltakon, hajtás által, történnek va
dászatok. A’ lovas vadászatokat (Parforcejagden) I. Ferencz 
császár eltiltotta. Szarvasra a’ Práterben, Brigittenauban a’ cs. 
vadaskertben és Aspernben tartatnak vadászatok; a’ többi kerü
letekben csak egyes darabokat lőnek el a’ Főherczegek. A’ 
nagy-vad’ száma a’ Práterben mintegy 15 — 1600 szarvasból áll. 
Itt legfölebb minden két esztendőben egyszer, júliusban , Ö Fel
sége zárt vadászatot tartat, mellyen mintegy 50 darab lövetik 
el. Ezekre az udvari főbb tisztek meghivatnak, ’s a’ vadászat 
délutáni 4 órától 6 óráig tart. A’ Brigittenauban csak válté 
vad van, ’s itt a’ Főherczegek minden évben tartanak egyegy 
udvari vadászatot. 1795ben volt az utolsó vadkanvadászat a’ 
Práterben, melly azelőtt csak vadaskert volt. A’ sajátképi va
daskert most, mint mondók, az auhofi vadászkerületben létez. 
Az ebbeni legérdekesb vadászatok közzé, mellyekre a’ publicum’ 
egy részének is megengedtelik a’ bemenetel, tartoznak a’ vad
kanvadászatok, mellyek novemberben kezdődnek ’s uj évig tar
tanak. A’ nézők’ számára, kik belépti jegyekkel jutnak be, 
állások alkotvák. A’ vadászatok rendszerint reggeli 10 óra után 
kezdődnek ’s délutáni 2-kor végződnek. Az évenkint ellőtt 
darabok’ száma 3 —400-ra megy. A’ hivatalban levő vadászok a’ 
vadászatok’ elvégeztével lépnek be a’ kerületbe ’s láncsákkal és 
vadászkésekkel ejtik el a’ sérült vadakat.— E’ vadaskert 6 mér
föld terjedelmű; I782ben vétetett fallal körül. Három császári 
vadász szünetlenűl itt lakik 's csak igen ritkán, a’ legnagyobb 
szükség’ esetén, szabad kerületükből eltávozniuk. Itt min
dennemű vad feltaláltatik. A’ szarvas- és őzfélék jó szénával, 
fejér és sárga répával, vad gesztenyével és zabbal ; a’ vadserté
sek kukoriczával és árpával tartatnak. A’ wolkersdorfi erdőmes- 
lerhivatal leginkább nyálakat és fáczányokat tart, és még ró
kákat is. Ez utóbbiak jó ideig lódögre csalatnak ’s aztán báj
tokkal vadászlatnak, többnyire berekesztésül, januarius és fe- 
bruarius hónapokban.

P e k i n  g. '
A’ chinai birodalom’ első fő ’s a’ föld’ legóriásibb városa, 

melly kiterjedésére nézve még a’ hatalmas Londont is egy har
madrészszel felülmúlja, 2 millió lakosával egy nagy síkságon fek
szik. Magas, tornyos falak kerítik a’ kiemelkedő épületeket, 
várakat és templomokat, három külön várost, 10,000 kastélylyal, 
templomokkal, számtalan házakkal, terjedékeny tavakkal, földek
kel, térekketl’ stb. zár az együvé. A’ miilyen chaosnak, de mégis 
egyenlőnek látszik a’ távolra: épen olly meglepő belseje — a’ meny
nyire a’ különös és furcsa a’ rendszeressel összevegyülve, egy 
egészen különös behatást szül. Számtalan utczak, néha 50 l uf
in i szélességitek ’s egy órányi hoszúk, csaknem szabályosan 
szakítják egymást, a’ többnyire egy emeleti! házak téglából épültek 
’s cseréppel fedvék, ’s földszint boltokkal ellátvák. A’ császár’ 
palotája, a’ sok épületekkel, kertekkel, tavakkal, pázsittal, 
u«tókutakkal, sokban hasonlít a’ konstantinápolyi serailhoz. \ 
királyi épületek’ fedele sárga, a’ herczegieké zöld, a" magá
nyosoké barna. A’ második vagy királyi városban van a" t'o' 
temploma, az istennek egy 60 lábnyi megaranyozott képszobrá
val, az egyetem’, Confucius, és az orosz missionariusok" templn 
mai. A’ végső várost , melly a’ külvárosokat foglalja magában.
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díszesílik az ég' és a’ földművelés templomai, mind a’ kettő 
szörnyű, egy órányi, kerülettel bir. Az utóbbi mellett van azon 
föld, mellyet a’ császár évenkint a’ feltaláló’ tiszteletére, falusi 
ruhába öltözve, saját kezeivel felszánt; itt vannak az academia, 
csillagvizsgáló - torony , számos színházak , iskolák ’s más nyil- 
ványos épületek; ezek közt ’s mellett vannak a’ számtalan te
metők ’s kaszárnyák 100,000 emberre, kik itt tanyáznak. A’ 
köztereket ’s utczákat hihetetlen sokaság borítja. — A’ ki ezen 
óriási és tündér város’ képét személyesíteni akarja,1 az képzelő
dő erejét az »ezer és egy éjszaka’» regéinél» gyújtsa meg! — 
Ha az utazó ezen chinai, mandzsui' és mongol lakoslömeg közt 
a’ boltok előtt elmegy, hol a’ portékák az utczára vannak rakva, 
különös képrészletek tűnnek szemei’ elébe, mellyek közül egyik 
meglepőbb ’s ritkább a’ másiknál: itt két előkelő chinai kalandos 
öltözetében találkozik, ’s a’ szokott szertartással: térdhajtással 
s kézkinyujtással, szerény-furcsán köszönti egymást; ott egy 
mandarin lépdel előre díszruhában, előtte szolgái, kik a’ tö
megen át kancsuval nyitnak utat. Egy utczaszögleten két chi
nai előbb csak czivódik , azután élénk birkózásba ju t; mi azon
ban a’ nép’ gyáva és puha charactere miatt soha sem végződik 
véresen; legfölebb is a’ győzőnek markában marad a’ meggyő
zött’ czopfja, mire a’ csatahelyét szerényen elhagyja. A’ szöglet’ 
irányában egy könyvárus áll bódéjában, ki a’ könyveket nem ér
tékük szerint vagy kiszabott áron, henem fontszámra árulja, ha 
ebből még valami hibázik, egészen nyugottan tép a’ legelső 
könyvből, melly kezébe akad, még néhány levelet, ’s a’ mérő- 
serpenyűbe dobja, a’ súlyt betöltendő. Most egy csapat zöldru
hás katona jő a’ legnagyobb rendetlenségben (vállukon a’ puska 
mellett még egy papiroslámpa függ) a’ gyakorlási helyről, hova 
a’ nagy távolság miatt, már régen napkölte előtt ment ki . — 
A’ nagy tolakodásban épen egy embert tiportak el. Hirtelen 
mindenki szétfut, ’s a’ szerencsétlen magára marad minden se
gítség nélkül; mert a’ törvény azt határozza, hogy azon esetre, 
ha az illy megsebesített valamelly házban meghal, az, ki segité 
’s kinek házában meghalt, tartassék mindaddig a’ tevőnek, inig 
a' valóságos föl nem fedeztetik. — Egy szépen fölczifrázott ’s 
csengetyükkel megrakott kolyán a’ menyasszonyt viszik mátkájá
hoz, ki a’ kedvest még nem is ösmeri, nem is látta, de szüléik 
már megalkudtak; most mégis elébe megy: az utczán megálla- 
nak, a’ menyasszony félrehányja fátyolét, ’s megmutatja magát 
a’ vőlegénynek, kinek ha a’ kiválasztott nem tetszik, visszaküldi, 
de az alkupénzt odaveszti, különben fáklyákkal ’s tánczolva kisérik 
jövendő lakába. Ezután talán épen egy temetés jő — férfiak és 
asszonyok kék ruhában, mandarinok, siránkozó asszonyok, fák
lyások (még fényes nappal is) kisérik — a’ halott bambuszle
velekbe takart szép kopoi’sóban vagyon, mellyel mar néhány év 
előtt kedveskedék a’ halottnak a’ gyermeki szeretet, mert itt 
ez a’ szokás!— Ha pedig a’ császár jő végetlen kísérőivel, talán 
valamellyik mulatópalotáját meglátogató, menetét 60— 80 csat
lós nyitja meg több rőfnyi ostort forgatván , mellyel a’ bá
mulok fejeit csapkodják, azokat házaikba kergetvén, mert nem 
mindig szabad a szenlséges felségnek színét látni. Ezen re- 
spectdrabantok után következik a’ gárda, fejér és fekete heréitek, 
udvari szolgák, apródok, az ország’ nagyai, mandarinok rangjok 
szerint pávatollaikkal, a’ császári herczegek ’s azután ő felsége 
maga egy bevont díszkocsiban ; végezetül jőnek : a' konyhacsapat,
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a’ házi cselédekkel, egy csoport lovasság, ismét 60—80 ostor- 
sujtó. De legfelségesb tekintettel bir Peking a’ lámpaünnep 
alatt: minden ember, nagy és kicsiny, egy égő papiroslámpat 
hord; mindenféle nagyságú és színű papiroslámpákkal vannak 
a’ házak, templomok, kastélyok, tornyok, legfelső csúcsaikig ki- 
czifrázva. A’ sötét éj általában rsillámlik, az egész város egy 
tarka tüztenger. Ezen világítás azonban az egész országon 
átsugárzik ugyanegy nap, ugyanazon órában.— A’ társalkodásban 
unalmas, feszes, nevetséges szertartás uralkodik. Térdhajlon- 
gások, kar és kézmozgások a’ közönséges üdvözlések. Ha egy, 
chinai valakit ebédre hí, azt Írásban kell tennie háromszor ró' 
zsaszinű papiroson. Az ételeket igen inegapritják, de villa he
lyett két pálczikával élnek, mellyek ezüstből vagy elefántcsontból 
készültek. A’ hideg italokat mint egészségteleneket megvetik , 
és a’ bort, theát melegen iszszák , az utolsót czukor és lej nél
kül. A’ gyakori egészségre- ivás is nagy szokásban van, mi 
szinte különféle kéz- ’s karmozdulatok közt történik, de azt va
lamennyi jelenlévők tactusra majmolják. — T á n c  z o l  ni  s o h a  
s e m  s z o k t a k .  — A’ muzsika idomtalan zaj. A’ nők szenve
délyes dohányzók, ’s ezzel űzik az uualmas időt, minthogy a 
társalkodásoWból ki vannak zárva.

P. E.

Á b r á n d o s  s z e r e l e m.
A’ B e l v e d  e r e ’ Apollója, melly hajdan, a’ francziák’ miivé- 

szetfoglalásai óta, Párisban Napoleon' múzeumát ékesílé, de 
most ismét Rómában vagyon, tudva van, hogy az egészen tö
kéletesített istenképeknek legfőbb ideálja. Sok utazó’ közlései
ből ismeretes, milly hatalmas befolyással van a’ müveitek’ in
dulatjaira ezen remek alak; de egy elfogulatlan ’s a’ művészet’ 
magas követeléseihez semmit sem értő falusi leányt is Róma’ 
környékéből meghatott a z , midőn a’ képszobor még a’ Pi o-  
C l e m e n t i n u  m múzeumban volt. Ezen leányka is megnézte 
egyszer, ’s csakhamar keblében egy csodálatos szerelem támadt, 
melly csendes melancholiává változék; gyakran bejött falusi la
kásáról ’s kedvesének könyörgésekkel ’s a’ legszebb koszorúkkal 
áldozott, és a’ leggyöngédebb könyeket önté előtte, a’ hideg 
keblű előtt. — Ezen tetemes behatás a’ képet Párisba is álki- 
sérte, hol egy dáma a’ belvederei istennel hasonló szerelmet 
szőtt, mellyben annyira epede, hogy a’ c h a l o n s i  költők sze 
relmét énekelni el nem mulasztók. — Már Plinius beszéli egy 
régi művészről, Kleomenesrö\, hogy a’ szép asszonyok’ alakítá
sában olly szerencsés volt, hogy egy római hős egyik szobrába 
halálig szerelmes lön. — Kinek nem jutna itt eszébe Pyt/malion 
s , az elégedetlen? —

P. E.

B a c o.
Verulami Baco a’ középkorban a’ tudományok’ halhatatlan 

hírű feltámasztója ’s Anglia’ nagy ministere, egykor megbete
gedvén lefeküdt; épen kínos fájdalmai közt látogató meg egy 
barátja, ki ágya mellől félrevonván a’ kárpitokat, hizelkedőleg 
mondó: Csak illyen rejtélyeken juthatni az angyalokhoz! „Igen, 
igen , mond a’ bölcs, mostani állapotom legbizonyosabbá tesz 
hogy miilyen angyal vagyok.“

P O Z S O N T B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



N e v e z e t e s  ok l evé l .
Századunk’ történetéhez.

Következő azon nyomtatásban mindeddig meg nem jelent 
utasítás, mellyet a’ svéd király ezelőtt 14 évvel a’ koronaher- 
czegnek, kit akkor ideiglen Norvégia’ alkirályának nevezett ki, 
adott: „Stockholm, april. 3. 1824. Kedves Oscárom! Azon pil
lanatban, midőn Norvégiába elindulni készülsz, úgy hittem, nem 
lesz neked kellemetlen némelly ideákat olvashatnod, mellyek uta
sításul 's viseleted' szabályiul szolgálhatnak azon viszonyokban, 
meHyekbe nem sokára jutandasz. Sok alkalomkor egyedül ’s 
magadra hagyatva fogsz állani, a’ nélkül hogy, mint eddig tet
tél, atyád’ karjaiba vethetnéd magadat, ’s kénytelen leszesz 
szünet nélkül tanulni az embereket, állhatatlanságuk ellen óvni 
magadat, igyekezvén mindig a’ dolgok’ összefüggését átlátni. 
Azt hittem, mondom, hogy te távol barátodtól, attól, ki bol
dogságát és dicsőségét kapcsolja vállalatod’ szerencsés kimene
teléhez , némi haszonnal fogod jártatni szemeidet ’s figyelmedet 
a’ következő észrevételeken, mellyeket bennem a’ saját szemeim 
előtt, ’s mialatt a’ világtörténeteket, de kivált az európai éj
szak’ történeteit forgatnám, végbement esetek szültenek. A 
normannok’ characterét ismered; te azt már gyermekkorodban 
kezdetted tanulni. A’ nemzet emberséges (loyal), vendégszerető 
és büszke, 's mivel a’ többi Európával csak keveset közlekedik, 
ősi erkölcseit megtartotta ’s a’ régi szokásokhoz erősen ragasz
kodik. Az éjszaki népeknél, inkább mint másoknál, a’ szokás 
második természet, ’s minthogy characterök nem olly mozgékony 
mint a’ délieké, azért egy olly fejedelem, ki egyszer bizodal- 
mokat megnyerte, sok hibát követhet el és nagy szerencsétlen
ségbe is juthat, a’ nélkül hogy azon érdek, mellyet maga iránt 
a’ népben gerjesztett, elenyésznék. Ismered az aristocratiának 
azon nemét, melly Norvégiában gyökeret vert, ámbár ott többé 
nemesség nincs. Itt is , mint mindenütt-, sok ollyan embert 
fogsz találni, kinek kevesebb esze van, liogysem maga magát 
kormányozhatná, de ki mégis többel bírni vél, hogysem magát 
más’ eszére bízná ’s e’ mellett azon veszedelmes hiúsággal bir, 
hogy a' kormányzónak tanácsolni akar. Sok ollyanok is vannak, 
kik, ideákban és ötletekben termékenyek lévén, olly ingatagok és 
változékonyak terveikben, hogy a’ mellyeket estve létre hoznak, 
legkevesebbé sem hasonlók azokhoz, mellyeket reggel adtak elő. 
Ezektől ójad magad’, de úgy hogy észre ne vegyék , hogy őket 
átláttad. Characterszilárdság olly nagy tulajdon az emberben, 
hogy bár kevesen bírnak vele, mégis kiki nagy sértésnek tartja, 
ha valaki erőtlenségét átlátja. — Őrizkedjél az „erős elméktől“ 
s ,  kiket rendszerint nagy elméknek neveznek. Ezek inkább

veszedelmesek mint hasznosak. Az ügyek’ viteléhez teljesseg
gel nem értenek, ’s mint kényesőnek, sehol sincsen megálla
podásuk. — Ha szerénység és alázatos lélek lényegi tulajdonok 
azokban, kik az országok' kormányzására rendelteitek, úgy bi
zonynyal a’ dölyf és gőg kiváltképen szenvedhetetlenek a’ nyil- 
ványos hivatalokat, kivált főbbeket, viselő férfiakban. — Minél 
fentebb áll valaki, annál kevesebbé szabad neki a’ hozzá leg
közelebb állók’ tanácsát megvetni; de az ő tanácsuk soha sem 
lehet állandó szabály a’ fejedelemre nézve. Ennek kötelessége, 
a’ tanácsot, mielőtt azt elfogadná vagy félrevetné, megfontolni ’s 
ha e’ megfontolásnál az tetszik ki, hogy a’ tanács jobb mint az, 
mit a’ fejedelem önmagától tenni szándékozott, akkor azt saját
jává kell tennie, mintha tulajdon elmélkedésének gyümölcse lelt 
volna; mert gyakran szintolly érdem a’ hasznost eltalálni, midőn 
t. i. az ember a’ szerencsés vagy szerencsétlen kimenetelt ön
veszedelmére előre ellátja, mint egy más által oda vetett merész 
ideát felfogni tudni, mellyel az talán csak ötlet- vagy javaslat- 
képen adott, a’ nélkül hogy ideje lett volna azt teljesen átgon
dolni ’s megfontolni. A’ legügyesebbnek is mindig ki kell azok’ 
tanácsát hallgatni, kiket magánál kevésbbé ügyeseknek tart , 
azon pillanattól kezdve, mellyben őket tanácsadóivá tette. Okos
ság parancsolja a’ fejedelemnek, hogy keveset beszéljen, vala
mint nagy haszna van abban, ha sokat hall; mert igy minden 
véleményből hasznot húzhat, a’ jó már önmagában hasznos lé
vén, a’ rósz pedig a’ jót felvilágosítván. — Igen veszedelmes a’ 
statusok’ igazgatásánál a’ szerfelett félénk ’s akadékos lélek- 
isméret. Igaz, hogy a’ lélekisméretlenség sok igazságtalanságot 
’s kegyetlenséget szül ; de az igen akadékos lélekismérel ve
szedelmes mozgalmakra ’s a’ kormánynak a’ köz jóra nézve 
igen káros megereszkedésére ad okot. Azok, kik a’ legkét- 
séglelenebb elveket és eseteket meggondolatlanul előre meg
állapítják, nem ritkán elvesztik vagy kárba hozzák a' statust, 
mellyet különben önmagokkal együtt megmenthettek volna. Foly
tonos keménység vagy zordonság nem mindig jelei valamelly 
kormányférjfi’ becsületességének. A’ keménység sokszor igazság
talansággal jár, s jól meg kell ettől különböztetni egy bizonyos 
nemét a’ szigorúságnak, mellyet sok esetekben alkalmaztatni 
kénytelenek vagyunk. Ha ez utóbbit a’ köz jó kívánja, akkor 
épen kérlelhetleneknek kell lennünk. A' méltósággal párosult 
emberség ’s a’ nyílt és egyenes character kívánják azt, hogy 
bátran utasítsuk el azokat, kik szertelen kívánótokkal járulnak 
elünkbe. E’ szokást tulajdonoddá kell tenned. Meg kell azt is 
vizsgálnod, valljon a’ kormányhivatalokban lévő személyek gon
dolkozása és bánásmódja a’ kormányéval megegyez e. Ha egyik 
vagy másik jól cselekszik ugyan, de gyengébben beszél mint a
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többiek, akkor ennek nincs politicai becsületessége, mert a 
gyűlöletet azokra akarja hárítani, kik szintolly nyíltan és bátran 
beszélnek mint elszántan cselekesznek. — Minden országban, 
de kivált az alkotmányosokban, különösen ha ez utóbbiak revo- 
lutiókon mentek át, több ollyan ember van, ki rendellenségekről 
panaszkodik, mint ollyan, ki azok’ orvoslatának eszközeiről akar
na ‘gondoskodni. A’ becsületes kormányférjfinak munkásnak kell 
lenni, panaszokkal nem sokat gondolni, hanem figyelmét fontos 
és országos tárgyakra fordítani, mellyékből a’ köz ügy hasznot 
húzhat. Ezen becsületesség igyekszik levonni az álarezot azok
ról, kik mindig csak a’ köz jót hordozzák nyelvükön, azonban 
sziveikben olly féktelen nagyravágyás uralkodik, hogy kivánala- 
iknak nincs határa, és semmisem képes őket kielégíteni vagy 
földeríteni. — A' hoszas béke elidegenítette a’ norvég nemzetet 
a’ hadi dicsőséghezi régi hajlandóságától; azértis igyekeznünk 
kell, hogy újra előlépéseket tegyen mindenben mi a’ hadvitel’ 
tudományához tartozik; a’ mi olly rendkívül szükséges, mert 
napjainkban az ollyan status, mellynek katonája ’s felkészült 
hadserege nincs, a’ legelső elfoglalónak jut zsákmányul. Hau- 
tevillei Tan ered Siciliát mintegy harmincz emberrel, norman
nokkal. foglalta el. Ha Sicilia akkor hadi szellemmel vagy csak 
egykét század állandó katonasággal bírt, úgy ezen csodálatos 
emberek’ kalandjainak mindjárt a’ legelső kiszálláskor végük sza
kadt volna. Norvégia’ hősei a’ középkorban félelmesekké tevék 
magokat Francziaországban ’s az európai tengerpartokon. A’ 
nélkül hogy ezen időket visszahozni akarnék, meg kell arról 
Norvégia’ lakosit győznünk, hogy sem az országgyűlési szóno
kok, sem pedig a’ vendégségeknél szokott egészségivások nem 
teszik a’ statust szabaddá vagy maradandóvá. A’ világ még nem 
lesz szabad azért, mivel szabadságáért egy ebédnél poharat 
emeltünk. A’ leghatalmasb ország sem dicsekhetik biztos bé- 
keséggel, ha nincs felkészülve arra, hogy egy hirtelen megtáma
dást, egy előre nem láthatott berontást visszaverjen. A’ status
ügyekben mindig annak van igaza, a’ ki erősebb: ellenben a’ 
gyenge alig kerülheti el azon sorsot, hogy a’ világtól jog és 
igazság nélkül valónak ne tartassék. — Nagy Fridrik ezt mon- 
dá: ,>A’ háborúviselésre kell először pénz, másodszor pénz, 
és harmadszor még több pénz», mivel tudta, hogy pénzért kato
nát lehet kapni. Ezért én is Machiavellel tartok, a’ nélkül 
azonban hogy kormányelveit elfogadnám, midőn ezt mondja: ,,A’ 
háboruviselésre kell először nép, másodszor nép, és harmad
szor még több nép». Ha t. i. elég népe azaz katonája van az 
embernek, akkor a’ meggyőzőitek’ segélyforrásinak ura ’s ezek 
nem képesek többé embereit megvesztegetni. Ha tehát azon 
esetbe jutandasz, hogy háborút kell viselned, kíméld katonáid’ 
vérét, 's ápold őket betegségikben, kerüld az apró csatákat, el
lenben merj valamit annak idejében ’s tedd ki táborodat, ha a’ 
haza sorsa és becsülete kívánja. Sok nagy ütközet elveszett 
már csak azért, mivel némelly válogatottabb osztályokat szerfe
lett akartak kímélni. A köz jó attól; ki a’ status’ kormány
án ül, megkívánja, hogy az úgy kormányozzon, miszerint hatal
mában legyen nem csak minden kikerülhető roszat, hanem mé0- 
az attóli félelmet is kikerülni. Az okosság’ kívánat a, hogy bizo
nyos arány legyen a’ között, a’ ki tart és a' ki tartatik. Ebből 
következik, hogy egy alkotmányos statusnak feje nem lehet el 
tanács nélkül, midőn arról van szó, hogy a’ politicai súlyegyen 
fentartassék, s hogy ezen súlyegyen csupán’a’ törvények’ pontos 
és lélekisméretes alkalmazása által biztosittathatik. Egy korlát
lan uralkodó könnyen s minden veszedelem nélkül térhet el né
ha az önmaga által hozott törvények’ szoros teljesítésétől; ő a’

büntetést kénye szerint lágyítja vagy keményíti, minden, a’ mit 
megenged, kegyelem, vagy a’ hatalomnak átadása; a’ status az 
ő személyében öszesittetik, ’s minden a’ statust alkotó személyek 
kötelesek az ő akaratjához szabni magokat. Egészen máskép van 
ez az alkotmányos statusokban: itt a’ fejedelem csak teljesítője 
azon szerződésnek, melly közte ’s a' nép között köttetett, nem 
pedig a’ népakaratnak szabályozója; mert azon pillanattól fogva, 
midőn ezen akarat írásba foglaltatott, bármi legyen annak neve, 
következik, hogy miután az ezen irományból származó törvé
nyek a’ nemzetnek és az uralkodónak szentesítését egyiránt meg
nyerték, ez utóbbi szorosan köteles azt kívánni, hogy az em
lített törvények, mint a’ statusnak ’s minden egyes polgárnak 
védei és biztositmányi, mindenkitől megtartassanak és tiszteltes- 
senek, a’ nélkül hogy valakinek joga volna ellenük cselekedni. 
E’ végre e’ törvényeknek világosoknak, könnyen érthetőknek 
kell lenni, hogy igazságos voltukat minden józaneszű ember 
könnyen átláthassa. Ha ez megvan, akkor az ember kérlelhe
tetlen lehet azok iránt, kik a’ törvényt áthágják. Ha néhány ke
mény példaadás az engedetlenség’ folyamának féket nem vethet 
is , mégis bizonyosan meg fogják ezt az állhatatosan folytatott 
büntetések szüntetni. A’ polgártársasági renddel szintúgy van 
a’ dolog mint a’ katonaságival: az állhatatosság civilisálja a’ 
nemzeteket ’s ugyanez szüli a’ katonai fenyítéket miből követke
zik, hogy ha az ember mindenkit megbüntet, ki a’ törvényt 
áthágja, végre igen keveseket kell büntetnie, mert nincsen 
az az ember’ természetében, hogy valaki kitegye magát a’ bün
tetésnek, midőn az elkerülhetetlen. Távol legyen azonban tőlem, 
azt tanácsolni neked, hogy népedet skorpiókkal ostorozd;— min
dig csak mérséklettel kell a’ természet által az emberek’ kor
mányzására kezünkbe adott eszközöket használnunk. Szilárdság, 
sőt maga a’ szigorúság is az első helyet azon polgárerények kö
zött, mellyek a’ fejedelmet jelelik, csak annyiban foglalják 
el, mennyiben kellő helyen és időben alkalmaztatlatnak. Ha a' 
kormányerő megereszkedésének okait vizsgáljuk, mindenkor 
úgy fogjuk találni, hogy az nem abból ered, mivel a’ bün
tetés gyenge, hanem mivel a’ vétkesek biintetetlenül maradnak. 
Ez arra is tanúság, hogy a’ büntetést idején és olly gyorsan 
kell alkalmazni, mint ez a’ formák által lehetséges: először 
azért, hogy a’ bűnöst annál bizonyosabban elérjük, ’s másodszor 
azért, hogy annak baráti és párthívei elijesztessenek.— A ’ 
pénzügyek vezércsillagai a’ statusnak; igen fontos és hasznos 
a’ bevételeket és kiadásokat tudni ’s a’ szükség’ fedezésére ele
gendő segélyforrásokat teremteni, a’ nélkül hogy a’ nemzetet 
terheljük, ’s azokat meggondolással kell elköltenünk. A’ status
nak mindennap takarékosnak, és csak bizonyos alkalmakkor 
kell pompázónak lenni. — A’ vallás a’ nép’ védfala. A’ fejede
lemnek elvből kell vallásosnak lenni ’s ezen elvet mindennap 
kifejtenie. Az ő példája legfőbb nevelése a’ népnek, mellyen ural
kodik. Legyen a’ fejedelem keresztény, philosophus és bajnok: 
’s akkor a’, «tép önkényt vallásos, felvilágosult és vitéz fog lenni.

É r t e s í t ő - i n t é z e t  Va s  v á r m e g y é b e n .  *)
in tézet’ fogalma . — 1. A’ szombathelyi értesítő-intézet, 

melly a’ szükségeseknek könnyű megszerezhelését, a felesle
geseknek szinte könnyebb eladhatását, az uzsora’ eltávoztatásat,

*) Annál örömestebb adunk helyet a’ s z o m b a t h e l y i  é r t e s í t ő -  
i n t é z e t ’ al a pr e n d e 1 e te i n e k (1837. nov. 27. L. az Ismertető’ 
4d. sz. 1838.) Századunk’ lapjain, mivel annak terve már illy czim 
alatt: „Javaslat, könnyű móddal, kevés költséggel népesb váro
sokban kórházak’ vagy más jótévö intézetek’ alapítására pénzt
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** iff* közvetőleg a’ közönség' kényelmét és a’ közhitei’ előmoz
dítását, mint egyedüli czélját eszközölni szándékozik, egy egye
sület által képeztetik. 2. Minthogy az egyesület ideiglen 3 évre 
állott össze, az intézet is csakugyan azon időre hirdettetik meg- 
alapítoltnak; további fen-nem-állásáról a’ közönség az egyesület 
által 1 évvel előre fog tudósittatni.

A z  intézet' korm ányzása .— 1. Az intézet az egyesületi 
igazgatóság által kormányoztatik, ezt teszi: 1 kormányzó, 1 
helyettes, 1 jegyző, 1 ellenőr. 2. Az igazgató tagok’ rendsze
rinti lakásának, a’ kormányzóén kívül, az intézet’ helyén, mind
nyájoknak pedig egyesületi tagoknak kell lenniek. 3. Az intézet’ 
foglalatosságit egy rendesen jutalmazott kezelő teljesíti. Ez e- 
gyesületi tag nem lehet. 4. A’ kormányzó hivatalát mindaddig, 
mig arról őnkint le nem mond, viseli; minden többi hivatalok 
pedig az egyesületi közgyülekezetben szavak’ többsége által egy 
fertály évvel mindenkor előre 1 évre választatnak, úgy hogy 
már előbb hivatalt viselt tagok ismét választhatók 5. Közgyüle
kezet minden fertály évnek lső  napján rendesen tartatik. Ha 
pedig az egyesületnek hirtelen egybehivását valamelly eset szük
ségessé tenné, aziT a’ kormányzó vagy helyettes rendkívül is 
tehetik. 6. Az egyesületnek mostani állása közgyülekezet’ tart- 
halására a’ kormányzóval vagy helyettessel 6 tagot kíván. 7. 
Minden kérdések a’ közgyülekezetekben szavak’ többsége által 
határoztatnak el. Egyedül uj tagnak bevételére szavak’ egyen
lősége szükséges. 8. A ’ szavazat-adásra a’ tagnak személyes 
jelenléte elkerülhetetlenül megkivántatik. 9. Szavak’ egyszámű- 
sáffa’ esetében az elnök határoz.

A z in tézet’ foylalatoskodási. — A z e l a d a n d ó  k’, v a g y  
k i b é r l e n d ő k ’ b e j e g y e z t e t é s e .  1. Minden kisebb javak 
természetben, nagy obb kiterjedésüek mustrában az intézetbe bevé
telnek, azon ingók pedig, mellyek se’ természetben, se’ mus
trában be nem mulattathatnak, nemkülönben minden ingatlan ela- 
dandók vagy kibérlendők, csak megneveztetvén a’ tulajdonos által 
meghatározott árukkal, ugyanannak lakhelyével és minden 
feltételekkel, mellyekkel eladatnak, vagy kibérletnek, az intézeti 
jegyzőkönyvbe az alább rendelt díj’ lefizetése mellett beiktattat- 
nak . 2. A’ természetben beadott kisebb javaktól 1 p. kr. tüs
tént lefizettetvén, minekutána az 1 hónapig áruitatván eladatott, 
az intézet’ javára azon árnak lOOad része megtartatik. Ha 
az eladandó 2 hónapig áruitatott, a’ lOOad rész kétszerezve, 
3ik hónapban háromszorozva, és igy tovább, vonatik le. A’ 
kitűzött árnak lOOad része szinte mint feljebb vonatik le, ha az 
el nem adathatván, az intézetből kivitetik. 3. Minden ingó javak
tól, mellyek csak mustrában vannak az intézetnél, úgy minden 
ingó és ingatlan csak megnevezett eladandók vagy kibérlendők- 
tol 400 p. fr. árig az lső  hétre 4 p. kr. az utóbbi hetekre 
ugyanaz váltóban, azontúl pedig akármelly nagy sommáig szinte 
ollyformán az kétszerezve, mint bejegyeztetési dij fizettetik. 4. 
Mindazok, kik a’ kezelőtől a’ feljebbieket megtudni vágynak, tu
dósítást 1 vagy 2 p. kr. lefizetése után, a’ fen lcTtett sommá’ 
mennyiségéhez alkalmazva, nyerhetnek.

Az i n t é z e t ’ k ö z b e n j á r á s a  á l t a l i  z á l o g o s í t á s .  1. 
Minden kisebb elzálogítandó ingó javak a’ jegyzett feltételekkel

szerezni“ — a’ Hírnök’ m. e. 14d. számában közöltetett Tarród- 
házi báró Mikos János úrtól. Még akkor tiltá ugyan a’ tisztelt buz
gó hazafinak szerénysége neve’ nyilványossa tételét; de miután ja
vaslata óhajtott sikerrel koronáztatott, reméljük, nem fogja rósz 
néven venni, ha e’ titkot ezennel leleplezzük, mert meg nem áll
hatjuk, hogy a’ való érdemet’s annak elismerését hálásan ne hir
dessük. A’ sserfc.

beküldetvén, a’ zálogos somma' mennyisége által határozandó 1.
2 vagy 3 p. kr. lefizetése után az intézetben kitételnek. 2- Ha 
a’ kitett zálogra kölcsönöző találkozik, és a zálogadónak egyet
értésével a’ zálogot az magához veszi, a’ kitelt sommának lOOad 
része tüstént, midőn az az intézetből kivitetik, fizettetik; midőn 
pedig a zálogadónak és kölcsönözőnek ajánlatára a’ zálog az 
intézet’ őrizetére bizatik, minden fél évre ugyan a’ lOOad rész, 
mint gondviselési dij, fizettetik. 3. Annak záloga, ki azt a’ ren 
deli határnapon ki nem váltja, harmad napra a’ kormányzó’ vagy 
helyettes’ jelenlétében, melly idő alatt az egy az intézetben fel
függesztett tábla által hirdettetik, árverés’ utján eladatik, a' 
zálogos sommá, törvényes kamatjával, minden költségekkel és 
az intézet járandóságaival levonatik, a’ fenmaradott mennyiség 
pedig a tulajdonosnak, ha az magát 3 hónap’ lefolyta alatt je
lenti, visszaadatik; különben az intézet’ pénzalapjához esendő. 4. 
A zálogkiváltásnak határideje átírás által a' dij’ ujabbi lefizetése 
mellett a’ kölcsönöző’ megegyezésével elhalasztathatik; ezt azon
ban tenni vagy nem, mindenkor a’ kölcsönöző’ önkényétől függ. 
5. Minden az intézetbe természetben be nem adott elzálogítan- 
dóktól a’ kölcsönözendők’ határozott bejegyeztetési dija fizettetik.

A z i n t é z e t ’ k ö z b e n j á r á s a  á l t a l i  k ö l c s ö n ö z  és. 1. 
Azoknak neve és lakása, kik az intézetnél magokat jelentik, hogy 
törvényes kamatra kiadni való tökeik vágynak, 1000 p. fr.tig
3 p. krt, azonfelül pedig ugyanazon mennyiséget váltóban lefizet
vén, minden feltételekkel, mellyekkel a’ tőke kölcsönöztetik, be
jegyeztetnek. 2. Ha pénzt kölcsön venni kívánóknak utasítás 
adathatik, hogy kinél és melly feltételek alatt található a’ kívánt 
somma, 2000 p. frtig minden lOOtól 1 p. krt, azon felül pedig 
a’ legnagyobb sommáig 24 p. kr. tudakolási dijt fizetnek. 3. Ezen 
pénzekért, minthogy a’ tulajdonosnak mindenkor önkényétől függ 
az intézet által hozzá utasítottnak pénzét kiadni vagy nem, az 
intézet mint közbenjáró nem kezeskedik.

►Sz o l gá l a t o t  a j á n l ó k ’, v a g y  s z o l g á k a t  k e r e s ő k ’ 
b e j e g y e z t e t é s e .  1. Minden magát jelentő gazdasági tiszt, 
tanító, vagy akarminő egyéb szolgálatot keresők, ha várandó 
fizetősök 100 p. frtot meghalad, a’ bejegyeztetési lső  hétre 8 p. 
krt, az utóbbi hetekre pedig ugyanazon mennyiségű dijt váltó
ban, kiknek pedig várandó fizetősök 100 p. f. meg nem halad, 
a’ határozott díjnak felét a’ feljebbi mód szerint fizetik. 2. Kik 
a’ kezelőtől a’ feljebbieket tudakolják, a’ szolgák’ minémüségé- 
hez képest 1 vagy 2 p. krt fizetnek.

K özszabályok. — 1. Tulajdonosnak mindenkor a’ kiadott 
nyuglevél’ előmutatója tekintetik. 2. Midőn a’ nyuglevél’ elvesz
tése miatt az az intézetnél megsemmisitletett, tulajdonosnak a’ 
bejegyzett tekintetik, és akkor a’ nyuglevélbirtokos birtokát be 
bizonyítói tartozik. 3. Hazai törvényekkel megütköző kamatú 
kölcsönözések, zálogítások, vagy akárminő egyéb feltételek a’ 
jegyzőkönyvbe fel nem vétetnek. 4. Eladandók, '*tgy zálogitan- 
dók tanulóktól épen nem, szolgáktól pedig portékáiknak kétszer 
24 óráig történt kitétele után vétetnek be. 5. Az intézet nyitva 
all mindennap reggel 8 —10, délután 2 4 óráig.

Ker es  es f e l h í v á s .
1. Alulirt bátorkodik minden ezen t. n. megyebeli akármelly 

vallásu l. ez. lelkészeket a valódi köz jólét iránti buzgalmakban 
bízva, ezennel illendőkig megkérni : ne terheltessenek farajok 
híveit az általa állítandó kölcsönös jégkármentő-intézetnek te

*) Ezen intézet’ terve a’ Hírnök’ 
tiszt, báró úrtól közöltetett.

ni. e. 5(1- számában ugyancsak a’ 
A’ s&erk.
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temes hasznáról szóval, ’s a’ jelen hirdetménynek nyilvános kifüg
gesztése által értesíteni, ’s kitanulván mestereik vagy rectoraik 
által, kik legyenek ezen biztosításnak akarói, a’ tapasztaltakról 
legfeljebb folyó évi február’, lsó  napjáig őtet *) tudósítani. Ki 
ha bejött tudósításokból szándéka’ sikerülhetését reményihetné, 
e’ folyó 1838ik évre csak előlegesen a’ búza-, rozs-, árpa- és 
zab-vetéseket kívánná biztosítás’ tárgyául fölvenni; jövendőre 
pedig minden egyéb mezei termékek és szőlők, sőt tűz által 
károsítandó épületekre nézve is hasonló kármentő-egyesületet 
kíván alkotni, ha amannak jó sikere, emennek pedig elég pár
tolói mutatkoznának. — 2. Alulirt nem csak kezeskedik a’ kár
mentésre beküldendő pénzekért, hanem hogy azokból kölcsön
adásra még csak meg se kísértethessék, a’ t. n. vármegye’ köz
gyűlésén hitét is leteszi, miszerint azokat egyedül csak a’ ki
tűzött czélra fordítandja, és semmi más szin alatt azokból leg
kevesebbet ki nem vesz; a’ közönségnek pedig mind a’ hevei
tekről, mind a’ kiadásokról nyilván fog számadozni. Vége sza
kadván t. i. a’ biztosító summák’ beszedésének, nyomban fogja 
a’ közönséget nyomtatott hirdetmény által értesíteni, mennyi jött 
be az intézet’ cassájába? — mint szinte September’ lső napján 
arról is, mennyit tesz a’ jég által károsodottak’ összes járandó
sága ? — és ha a’ kár többre menne, mintsem a’ begyült pénz
ből kitelnék, mi esik egyegy forintra, azaz : mi fog a’ kárval
lottaknak kifizettetni? ha pedig ellenben kevesebb lévén a’ kár, 
a’ cassában fölösleg is maradna: mennyit fog abból arány sze
rint minden helység visszakapni? Ugyanazon hó’ ifikétől kezdve 
G nap alatt fognak megtörténni minden kifizetések ugyanazon, 
alul kijegyzendő renddel, mellyel a’ befizetések történtek. — 
3. Kármentésért száz vf.-tól 30 vkr, az intézet’ költségeire pedig 
csak V, vkr leszen fizetendő: az előbbit, ha semmi kár nem 
történnék, egészen visszakapja a’ biztosított; az utóbbira pedig 
semmi esetben nem számolhat. — 4. A’ vetések’ és befizetések’ 
összeírására irópapirosra nyomtatott tabellák fognak készülni, 
és annak idejében az illető lelkész uraknak annyi példányban a’ 
mennyi kívántatik, megküldetni, a’ részvényeseknek eladandók:

hogy azokban kiki biztosítandó vetéseit bejegyezhesse. Láthatni 
ezeknek mintáját a’ túlsó lapon. Egynekegynek ára legfeljebb 
1 14 vkra menend; ’s kisebb gazdák hárman négyen is egyre 
Írhatják magokat. — 5. A’ befizetéseket ’s összeírásokat alul
irt a’ vármegye’ házában tek. fő-adószedő urnái, ki egyszer
smind segédje is leend, május’ lső  napján a’ szombathelyi, 2ikán 
a’ kőszegi, 3ikán a’ körmendi, 4dikén a’ kemenesaljai, őkén a* 
némethujvári, 6ikán végre a’ tólhsági kerületbeliektől fogja be
venni; és pedig sem előbb sem utóbb. Ha egy helységből töb
ben akarják vetéseiket biztosítani, mindnyájoknak egy megbízott 
ember által kell mind a’ befizetéseket, mind az összeirási tabel
lákat egy lajstrommal, mellyen ki mit fizetett? följegyezve le
gyen, beküldeni. — 6. Ha valamelly helységben jégverési 
kár történt, legfeljebb 3 nap alatt tudósittassék tek. fő-adószedő 
ur. Erre alulirt tüstént kiküldendő tisztviselő urak által saját 
költségén meg fogja vizsgáltatni, biztosítva voltak e az elvert ve
tések? ’s ha úgy, tehát szomszéd helységbeli meghitezett embe
rek által fogja (ismét saját költségén) megbecsültetni, hányad 
részben történtek kíliekkinek kárai? Mig ezen becsű meg nemj o o
történt, senkinek biztosított vetéséhez hozzányúlni nem szabad; 
nehogy szántszándékos letiprás által a’ kár más részvényesek’ 
rövidségére nagyobbittassék. Ezen hiteles becsükből kiszámíttat
ván mindenkinek kára’ megtérítése’ fejében esendő járandósága, 
erről, és ha mi azonkívül még a’ cassában fenmaradna, mi jár 
még vissza minden helységnek e’ fenmaradt summából, Septem
ber" lső  napján fog a’ közönség tudósittatni. Ezen nekik visz- 
szajárandó summáról, mint szinte a’ kármentésül nekik jutan- 
dóról is, különkülön készített nyugtatványokkal ellátott megha
talmazottjaikat küldjék a’ helységek, név szerint sept. ifikén a’ 
szombathelyi, lOikén a’ kőszeghi, Ilikén a’ körmendi, 12ikén 
a’ kemenesaljai, 13ikán a’ némethujvári, 14iken a’ tóthsági ke
rületbeliek okvetetlenül ismét a’ vármegye’ házához, hol a’ be
fizetés’ alkalmával nyert nyugtatványok’ visszaadása után ki fog
nak fizettetni. Költ Szombathelyen, jan. Íjén 1838.

Tarródházi B. M i k o s  J á n o s  mk.
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K e r e s z t e l é s  „sub c o n d i t i o n e.‘f
A ’ L ’ami de la religion’ 2282. száma azerint múlt sep- 

temberben Saint Acheul városban (Amiens mellett) két ifjú 
száműzött lengyel tiszt, Grotkoicski István és János, a’ protes
táns vallásból a’ római catliol. szentegyházhoz léptek által. Az 
ősz amiensi püspök mondotta a’ misét a’ főtemplomban ’s L a
croix  abbé alkalmas beszédet tartott. Az »abjuratio» ’s a’ római 
cathol. „profession után a’ két tiszt sub conditione**) keresz- 
teltetett meg egy különös kápolnában (le baptéine sous conditi-

* )  A ’ tudósításokat Szombathelyre az ujonan felállított értesí tő-inté
zetbe Z s o l d o s  u r ’ házába küldeni ne terheltessenek.

* * )  Néhány esztendő óta Francziaországban, sőt Németország’ némellv 
részeiben i s ,  a protestáns convertiták a ’ cath. templomban ,.sub 
condihonc- újra megkereszteltetnek, mivel a ’ cathol. clerusnak é r 

őn leur fut conféré dans une chapelle partié Iliiére). Minden 
jelenvolt cathol. lengyel liszt velők a’ szent vacsorában része
sült. R-

G ő z h a j ó  v a s b ó l .
Liverpoolban nem rég egy gőzhajó épittetett , egészen vas

ból, az egyiptomi basa’ számára. Alexandriába vitetvén, észre
vették, hogy, a’ mitől eleinte olly igen féltek, a’ mágnestű’ iránya 
illy egészen vashajón legkevesbbé sem zavartatik. Igen ter
mészetesen, mert midőn a’ vas minden oldalról egyformán hat 
a’ mágnestűre, azt szükségkép helyzetében megtartja.

tésére ese tt ,  hogy most a ’ protestánsok nem mindenütt ’s nem 
mindig a ’ szokott és szabott formulával „in nomine pa tr is ,  filii et 
spiritus sancti“  kereszteltetnek.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító cs szerkeszti O rosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal»
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Első esztendei folyamat. 1838.

A‘ t e r m é s z e t j o g r ó l .
Paradoxon  , Csaplovics - tó/.]

Hugo Grotius és Pu/fendorf kétségtelenül okos emberek 
voltak; de még Híveseknél is nem gyérek a’ bolond gondolatok. 
Csak emlékezzünk Leibniz' pasigraphiájára és vallás-egyezteté
sére, Kant' javaslatára az örök béke iránt ’stb; képzelhetni e 
bolondabbat e’ tervek’ kivihetőségénél? — Oda tartozik Hugo 
Grotius' és Puffendorf természetjoga is, mellyet csak tulcsapon- 
gő fők képzelhetőnek magoknak. „Természetjogok — úgy mon
danak — megismértetnek tiszta ép ész által, ’s minden tételes 
(positiv) jognak alapjai.“ — Mindkettejét kereken tagadom. Mert 
valljon k i n e k  esze isméri meg? egy túlzó főé, ki a’ valódi 
természettörvényeket figyelembe nem veszi. Az aristocratának is 
van esze, ’s mégis őrültségnek isméri az úgynevezett természet- 
jogokat. Kinek esze itt a’ tiszta, az ép ? hol van az észmérő, 
mellyen az ész’ épségét próbálni lehetne? hol bir egy túlzó fő
nek esze több joggal csalliatatlanságra mint egy aristocratáé ?

A’ természetjogokat személyes l é t b e n ,  személyes s z a 
b a d s á g b a n  és személyes e g y e n l ő s é g b e n  helyzik, miket ki
vétel nélkül minden ember5 természetjogszerinti tulajdoninak tarta
nak. De a’ természetjog5 tanítói észreveszik, hogy képtelenséget 
tanítnak, ’s azért magok is annyira megszorítják e’ hires jogokat, 
hogy végre semmi sem marad fen belőlök. K rug  professor (Sy
stem der practischen Philosophie, 1. Th. §. 29.) azt írja: Minden 
embernek eredetileg joga van: lör hogy é l j e n ,  vagy szemé
lyes létét addig folytassa, mig azt a’ természet (itt hozzá kelle 
vala tennie: ’s az emberi társaság) megengedi; 2or hogy has s on ,  
vagy személyes erőit élő mozgásba hozza, a’ mennyire ez ön
szabadsága’ körében megtörténhetik; ’s 3or hogy a’ többiekkel 
e g y e n l ő  m ó d o n  élhessen, a’ mennyiben ezen egyenlőséget 
természetes különbségek, vagy önakarat (hozzá teszem : vagy 
a’ társaság’ akaratja) nem korlátozzák.

Ezek tehát az embernek nagyhírű természetjogai, de mely- 
lyek tulajdonképen csak annyit tesznek : „van jogod a' világon 
élni, ha meg nem halsz, vagy ha fel nem akasztanak; szabad 
hátadat vakarnod, ha megengedik; szabad jól laknod, ha van 
mit enned, vagy ha megengedik, hogy jól lakjál.“ — Csak fon
toljuk meg, valljon többet mond e Krug, ’s nem huzza e el a’ 
másik kézzel, mit az egyikkel ad?

Hogy e’ három természetjog merő bolondozás, még vilá
gosabban mutatandom meg. Épen olly helyesen alkalmaztathatok 
a’ farkasokra mint az emberekre, ’s szeretném megtudni, miként 
disputálná el Krug ur a’ farkasoktól, hogy éljenek? Azért meg 
nem foghatom, miért nem irt még eddig senki egy állat - ter

mészetjogot. Ha ezek egykor iróskodnának, körülbelül igy okos
kodnának : Minden állat egyenlő joggal születik. Milly joga van 
a’ kétlábú állatnak, az úgynevezett embernek, hogy minket tet
szése szerint levágjon, felfaljon, befogjon, vagy egyéb szolgála
taira kényszerítsen ? Valljon nem létezünk e egyenlő joggal a’ 
világon? Nem terítette e nekünk a’ természet az asztalt, mely- 
lven táplálékot találunk az embernek minden hozzájárulása nél
kül? Talán valami szerződés köt hozzá? Nemde szabadon 
járkálunk a’ teremtésben, ugyanazon joggal, mellyel ő? Hogyan 
merészelhet tehát minket üldözni ’s megenni?

Kinek lehet ezen okoskodás ellen legkisebb kifogása? Vagy 
talán azt hiszi az ember, hogy csak ő bir jogokkal, ’s azokat az 
állatoktól megtagadhatja? Korántsem! hanem igy eszmélkedik: 
„En vagyok az erősbik, ’s annyi állatot eszem meg a’ mennyi 
tetszik.“ — Még ezen okoskodás ellen sincs mit vetni, mert 
az |magában a’ természetben alapszik, mint mindjárt lálandjuk.

Az ember’ természettörvényének természetállapotjához kell 
alkalmaztatva lennie. Már most nézzük, miilyen ez? Mert mind
enek előtt ezt szükség megvizsgálnunk.

Minden lénynek természetállapotja az, mellyben él, mert 
máskép nem létezhetne. Az e mb e r  t á r s a s á g  né l kü l  nem 
é l h e t ,  azaz, éltének szükséges feltételeit emberi segítse«3- nél
kül nem teljesítheti. Ez talán bebizonyításra nem szorul; mert 
miként lehetne a’ gyermekeket ’s az ifjúságot ótalom , ápolás, 
oktatás nélkül megtartani ’s emberekké alakítani? Mit tegyen a’ 
beteg, a’ nyomorgó? ’S ha a’ felserdült igy állatilag fenlart- 
hatná is magát, de mint e m b e r  mégsem élhet, mert ahhoz 
társaságra van szüksége. Még az úgynevezett vadok is élm k 
társaságban, bármi csekély számú legyen is ez. Az állal czél- 
irányos ruházatját a’ természettől kapja minden hozzájárulta nél
kül; ösztöne rendes táplálékaihoz vezeti, sőt még orvosságokhoz 
is , és igy magányosan is ellehet; azért is a’ legtöbbeknél a’ 
társaságösztön csak szaporítás végett tapaszlaltatik, noha igen 
társas állatok is vannak, mint a’ méh, hangya, hód, marmota 
’stb. Az ember meztelen születikm inden szükségestől meg
fosztva; ellenben szünetnélküli vágy lelkesíti társaság után, 
niellynek segedelmével lakást, ruhát, táplálékot szerezhet ’s 
létét növekedő arányban mindinkább kényelmesebbé ’s kellemessé 
tehesse, azaz magát k i m ű v e l h e s s e .  A’ legegyszerűbbnél kez
dő, ’s mindig halad, a’ nélkül hogy valahol sorompóra akadjon, 
mellyet non p l u s  u l t r á n a k  kellene tekintenie. Ez az ember’ 
tulajdonsága , ez az emberi társaság’ okozatja. Habár fenma- 
radásának összetett eszközeit elérte, mégis sajátságos terme
sze tátin pót jában  maradj mellyet elhagynia se’ nem szükséges s<- 
nem lehetséges. E* szerint igen hibás mindazok' véleménye, kik az
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embert természetállapotjából már régen kilépettnek siratják. Mert 
ki volna az, ki őt természetkivüli körbe helyzé? vagy talán ma
ga távozott el a’ természettől önfelfedezései által ? Telieté e ezt, 
vagy teheti e ? Épen nem. Ezt egy más erősebb, nagyobb 
lénynek kelle vala eszközölni. Az embernek eddigi előhaladása 
csak s z ü k s é g e s  következése az emberi társaságnak.

Ezen igazságok: hogy az ember társaság nélkül el nem 
lehet, és hogy társaságban élvén, még természetállapotjában 
létez, eldönthetlenek.

De társaság nem is képzelhető tagjainak physicai, értelmi 
’s erkölcsi különféleség e , úgy álláspontjuk’ ’s foglalatosságaik’, 
következőleg jogaik’ ’s éldeleteik’ sokfélesége nélkül. Ennek 
következésében a’ tagoknak minden tekintetbőli különbsége azon 
alap, mellyen az emberi társaság nyugszik. Ide tartozik minde
nek előtt a’ nemek’ különbsége, az alak, erő, egészség, kor, 
testi ’s lelki tehetőség, hajlandóságok ’stb. Milly tévedések 
uralkodnának szükségképen a’ világon, ha az emberek alakja
ikra nézve teljesen hasonlók volnának; lehetne e atyját, fiát, 
leányát, feleségét, kedvesét ’stb. megismerni? ’S miként ma
radhatna fen olly társaság, mellynek tagjai egyformán erősek, 
egyformán egészségesek, bágyadtak, betegek, öregek vagy fia
talok volnának ? Képzeljünk továbbá magunknak olly társágot, 
melly csupa okosakból, ügyesekből, fortélyosokból, vagy csak 
egyforma ostobákból, együgyíiekből állana.

Minden tagnak külön helyet is kell elfoglalni, mert ketten, 
sőt többen vagy inkább mindnyájan, egy időben ugyanazon helyen 
csak nem állhatnak, Azértis némellyek fen,  némellyek alant, 
mások középett, még mások oldalvást léteznek; némellyek igen 
kényelmesen ülnek, mások ismét nagyon keservesen. — Maga az 
emberi test sokféle tagokból áll, mellyeknek némellyike annak 
egész súlyát viselni kénytelen, mások ellenben hordoztatnak. 
A’ nyelv és szájpadlás éldelnek és kellemesen csiklandoztatnak, 
mig más részek kellemetlen működésekkel kénytelenek foglala
toskodni, hogy az egész fennmaradhasson. így van a’ dolog a’ 
hegygyei, házzal is; ha létezni akarnak, úgy némelly rétegeknek 
alul kell lenniük, némellyeknek oldalvást, másoknak felül; mert 
hiszen máskép hegyet vagy házat nem lehet képzelni. Nem 
kérdeztetik itt, valljon nem igen nehéz e az alsóbb állomány- 
részeknek az egész teher’ viselése? kell azt viselniük, mert 
máskép a’ hegy megszűnik hegy ’s a’ ház ház lenni.

Szinligy van az emberi társasággal i s ; némellyeknek egy, 
másoknak más foglalatossággal kell vesződniük. jXehanyan 
parancsolnak, mások engedelmeskednek, szolgálnak; amazok 
jól, ezek roszúl élnek; amazok tobzódnak, ezek szűkölködnek. 
Minél nehezebb a’ munka, annál roszabb bére, ’s igy megfor
dítva. Mind ez szüleménye az álláspontnak, mellyen helyezvék, 
’s ez máskép nem is lehet ; mert hiszen az álláspont csak nem 
lehet ugyanaz a’ társaság’ minden tagjaira nézve. Szinte vele
született mindenkivel, hogy olly embereket nagyobbra becsüljön , 
kik gazdag jövedelmekkel ’s azon módokkal bírnak, hogy ma
goknak az élet’ minden kényelmeit megszerezhessék, az az, kik 
a’ pénz’ és hatalom’ birtokában vannak. Illy magasabban álló 
személyektől a’ közönséges életben még durvaságokat is felve
szünk, szolgálatokra készek vagyunk irántok még akkor is , ha 
nincs remény feleslegökből részesülhetnünk. Egy gazdag zsidó, 
milliónál’, nemesember, mágnás , herczeg, Rothschild iránt — 
e szavaknál rángatóznak mindazok’ tagjai, kik nem ollyanok— 
nagyobb tiszteletet érzünk, 's e" természeti ösztönt csak azok 
vet.k m eg, kiknek az általányos világrendről -épen semmi fogal
mok. Csak illy buták merészelnek egy irányba állítni magokat

ezekkel, mondván: „Micsoda? Én épen olly ember vagyok, mint 
ama gazdag, ama’ hatalmas, mágnás, király ’stb. Ember 
csak ember, én szintúgy mint más; a’ koldus úgy mint a’ király 
stb.» Igen! de csak egyenként ’s magában tekintve, nem pe
dig mint az emberi társaság’ tagjai. Igaz, hogy a’ királynak 
szintúgy vannak természetes szükségei, ’s épen úgy hal meg 
mint a’ koldus; de mint a’ társaság’ tagjai vajmi távol állanak 
egymástól! Az egyiknek álláspontja a’ másikétól igen különbözik, 
’s ugyanezen helyezetöknél fogva követeléseik ’s jogaik teljes
séggel különbözők, ’s azoknak is kell lenniük. A’ láb szintúgy 
tagja a’ testnek mint a’ fej; de mindaz neki mit sem használ, 
mégis kénytelen a’ fejet hordozni; hasonlólag a’ ház’ fenekén 
lévő tégla sziutolly tégla mint az egészen fen rakott, de még
is kell a’ nálánál magasabban fekvőket hordoznia. Ezt az állás
pont okozza.

Épen ezért hasznaikban és éldeleteikben is igen különbözők 
az emberi társaság’ tagjai; némellyek bővelkednek, mások szű
kölködnek. Ez álláspontjaik’ és személyes tulajdonik’ következ
ménye, a’ nélkül hogy ezáltal a’ társaság háborgattatnék vagy 
gyengittetnék. Valamint az emberi test szalag-’s egyéb gelesz- 
tát táplál, a’ nélkül hogy azért beteg legyen : épen úgy kény
telen a’ társaság némelly ingyenélőket megszenvedni, kik még 
jólétét szintúgy elősegítik, mint a’ szalaggeleszták az emberi 
testét, mig igen meg nem szaporodnak. Ki ennek ellenkezőjét 
kívánja ’s minden embert egyformán akar éltetni, az meg nem 
fontolja, mit óhajt. A’ természet e’ felől maga nyújt elég ért
hető intéseket. Egyik Grönland’ jégbérczei közt születik, nyo
morultan táplálja magát fókák’ zsírjával, fázván élte’ folytáig; 
a’ másik Olaszországban narancsot, dinnyét ’s maccaronit eszik 
’s mindig izzad. Még nálunk is a’ terméketlen hegyekben igen 
nyomorultan élnek az emberek, mások megint termékeny vidé
keken sokkal kényelmesebben. E’ kettőnek léte mégis csak 
igen különböző, ’s erre már magától a’ természettől rendelvék. 
Mig a’ méhek’ ’s pillangók’ tápláléka méz, tüskét eszik a’ sza
már, más állatok szeméttel, rothadt szerekkel elégesznek meg. 
A’ dolgozó méh fáradsággal gyűjti a’ mézet, mig a’ here ott
hon hever, a’ királynéval enyeleg ’s magát hizlalja; a’ madár 
csintalanul repdes a’ légben, a’ féreg ellenben hason mász a’ 
sárban, a’ vakandok pedig a’ földet turkálva soha világot nem 
lát, — így van a’ dolog a’ természetben ’s igy az emberrel. 
Minden egyes a’ léteinek csak olly módjára tehet szert, mellyet 
neki részint álláspontja, mellyen született, vagy mellyre egyéb
ként helyeztetett, részint személyes tulajdoni, mellyeket vagy a ’ 
világra hozott, vagy későbben szerzett, nyújtanak ’s mellyre 
alkalmatossá teszik. így a’ gazdag szüléktől nemzettek a’ ké
nyelmes élet’ elsőbbségét már magokkal hozzák a’ világra; má
sok ahhoz ulajdonságaik vagy csak szerencsés körülmények 
összefolyása által jutnak, mig másoknál épen megfordítva megy 
a’ dolog, a’ szerint, mint álláspontokat az emberi társaságban 
változtatják. Erő, szépség, természeti ügyesség, lélekfelsőbbség 
’stb. szóval személyes tulajdonságok rendelik el gyakran a tár- 
saságbani álláspontot. Hány hölgy, hány térjfi nem köszöni 
könnyű életét egyedül formájának, kecseinek? Mig a’ természet
től elhagyottak az emberek által is elhagyatnak, a’ szépek min
den éldeletek’ tengerén úsznak. Hol van itt az egyenlő jo g , 
mellyet minden emberrel veleszületettnek állílnak l Némellyek 
szüntelen betegek, mások mindig egészségesek; itt is hol az 
egyenlő jog egészséges életre?

Valamint a’ test’ és lélek’ tulajdoni, úgy a’ foglalatosságok 
is különbözők az embereknél, ’s úgy is kell lenni. Mert mikép
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érhetné el a’ társaság fő czélját, a’ b á t o r s á g o t  's é l d e l e t e t .  
ha az például merő szabókból, merő tudósokból, katonákból, ta
nácsosokból, kéménykotrókból 'stb. állana? hol venné az egyik 
a’ posztót, a’ másik könyveket, a’ harmadik fegyvert 'stb? ’s 
mindnyájan mikép laknának jól csak egyszer is? Ha pedig mind 
paraszt volna, mivel szántana, kenyérre hol találna lisztet, 
honnan venné a’ legszükségesb edényeket, mellyeknek legegy
szerűbbje is annyiféle külön munkákat kíván ? ’S végre, ki hoz
na ítéletet, ha egymás közt perbe keverednének; ki ótalmazná 
a’ gyengébbet az erősbik ellen ?

Egyedül a’ kölcsönös szükség azon kötelék, melly az em
beri társaságot összekapcsolja.

így tehát teljességgel át nem látható, mikép illesztethessék 
azon állítás: „mi nden  e mb e r  u g y a n a z o n  j o g g a l  s z ü 
l e t i k , “ a’ valóságos világrendre? Az emberi természet’ j o g a- 
i n a k  t e r m é s z e t i  á l l a p o t j á h o z  szabva kell lenniük; ezt 
feljebb világosan megjeleltem. De Krug professor máskép tud
ja , ’s azon kérdésre: Mi az ember’ természeti állapotja? — igy 
felel 71 §., történetileg (historice) igen hibásan: „ T e r m é s z e t 
á l l a p o t  a’ folytonos jogveszélyeztetés’ állapotja; — p o l g á r 
á l l a p o t  a’ folytonos jogbiztosításé.“ Ha ez utóbbi az volna, 
mit ő akar, úgy semmi panasz, semmi per nem fogna létezhetni 
’s minden jogoknak egyformán biztosítva kellene lenniük. így 
van e ? Teljességgel nem. A’ ki nem tudja, hogy a’ polgári 
társaságban főleg szakadatlan jogveszélyeztetés uralkodik, az 
alszik, az a’ világot nem ismeri. ’S mikép áll a’ dolog az igaz
ságkiszolgáltatással? Valljon minden panasz egyforma gyorsa
sággal ’s igazsággal Ítéltetik el? Épen nem! Gyakran az ellen
kező történik.

A’ természetjogok’ balgasága már az előbbiekből is világos; 
de a’ következőkből még jobban ki fog világulni.

Minden jog a’ v e l e - é l h e t é s 1 t e h e t s é g é t  teszi fel, ’s 
fel is kell tennie. így talán csak senkinek sem jutand eszébe, azon 
jogot tulajdonítni az embernek, hogy a’ holdat látogassa, a’ szi
várványnyal házát beboltozza, vagy a’ Kárpátokat felfalja, vagy 
fogait napsugárral piszkálja; senki sem tulajdoníthat vaknak lá
tásjogot, vagy rút asszonynak szépségjogot 's azt, hogy annyi 
imádót tarthasson mint a’ szép; vagy agg szűznek az ifju- 
ságjogot, ’s igy más százezer jogokat, és csak azért, mivel az 
illető személy nem képes azokkal élni. —

A’ ki már most azt mondja: „minden ember egyenlő jog
gal születik,“ ezáltal azt állítja: „minden ember bir létei-, fen- 
tartás-, szabadság - és egyenlőség-joggal, ’s mi ndnyáj a  k é p e s  
e’ j o g o k k a l  élni .  — Látjuk azonban minden nap, hogy még 
a' szülöttek közt sem mindenik képes az élhetés jogára, mert 
sokan már mindjárt születésük után meghalnak. IVémelljik szü
net nélkül beteg, vagy bénán születik stb. Mikép lehet már most, 
hogy mindezeknek olly joguk legyen az élet fentartásához mint 
annak, ki közel egy századig él s mindig ép s egészséges ? 
Annak, ki születése után mindjárt meghal, a továbbélés nem 
kisebb mesterség, mint az élőnek a holdat látogatni meg.
S végre, ha mindenkinek ugyanazon joga van az élethez, miért 
nem folytatja tehát- ez életét, ’s amaz miért nem egészséges, 
holott senki által nem akadályoztalik, sőt még szóval s tettel 
gyámolittatik, egészség-intézetek stb. által? —

Ha tehát az emberek még a’ létezés-jogra sem egyenlő
en képesek, annál kevésbbé követelhetik azon jogot, hogy 
egyenlő módon létezzenek, mert e’ módot ismét nem csak az 
emberi társaság, hanem maga a természet is elhatározza, 'ala-

’ mint azl már fentebb láttuk. így némellyik a’ j ó í-élheteV, egy 
másik a’ roszu l-élhetés’ jogát már anyja’ méhéből hozza a’ vi
lágra ; mikép lehetnének ezek egyenlő fenmaradási joggal szület
ve. — Az i nas  talán szebb, egészségesb, erősb, fortélyosabb 
lehet uránál, de ő s z o l g a ,  a’ másik u r. Ha azt véli* hogy 
természeti joga van úgy élni mint ura, próbálja csak azt gya
korlatba hozni. Tegyük fel, hogy próbálja: urát megöli ’s 'an
nak helyét elfoglalja; úgy ő is fogna inast tartani, kinek megint 
szintaz ötölhetnék eszébe, hogy amannak megmutassa, miként 
neki azon joga van szintúgy élhetni, épen úgy megölni ’s igy 
vég nélkül. Ha pedig nem akarna inast tartani, nehogy megö- 
lettessék, úgy önmagának kellene inaskodnia, ’s már csak azért 
sem hasonlítana előbbi urához életmódja’ tekintetében, bármi vi
lágos legyen is előtte ahhozi joga.

E g y e n l ő s é g  létez ugyan, de csak ö n k i l e g e s  (subje- 
ctiv) viszonyban; mert kiki érezheti magát egyformán boldognak 
vagy boldogtalannak a’ neki jutott osztály-rész mellett. A’ 
grönlandinak szintúgy ízlik fókazsirja, mint az olasznak macca- 
ronia; az inas épen olly jól érezheti magát, mint ura, néha 
még jobban. Egyedül az önkilegesség, a’ fogalom, az érzékek 
választanak itt el mindent; az eredmény, noha külön körülmé
nyek közt elérve, mindig ugyanaz, bármi nagy legyen a' t á r g y i 
l a g o s  (objectiv) különbség. Még a’ legszegényebb, legnyomo
rultabb is bir azon képességgel, hogy életének örüljön, ’s örül 
is néha neki jobban ’s bensőbben, mint más legjobb egészsége 's 
feleslege mellett, kinek néha olly dolog, mellyet a’ másik nem 
is ismér, életét elkeseríti. Ebben u r a l k o d i k  a’ 1 é g t ü k  él  e- 
t e sb  e g y e n l ő s é g ;  ’s ha a’ philosophusok azt mondanák, 
hogy minden ember, személyessége’ következtében, egyformán 
boldog vagy boldogtalan: úgy nem volna mit ellenvetni. Mert 
valamint nem hihető, hogy az arany - fáczán, a’ czifra tengeli- 
cze vagy a’ páva büszkébbek legyenek tollékességökre mint a’ 
bagoly, ’s hogy csillogó bundájok alatt szerencsésbeknek érez
nék magokat mint a’ veréb szürke köntöse alatt: szintolly erő
sen hiszem, hogy az emberi boldogság nem kevésbbé találtat- 
hatik durva állat-bőr alatt, mellyel az emberek’ egy része födi 
meztelenségét, mint selyem ruházat alatt; mert itt a’ viszony
képi (relativum) leginkább uralkodik. Mindenki részesül kelle
metlenségekben. Habár azt nem nélkülözi, mit más, érezi mind- 
azáltal olly dolgoknak, mellyekről a’ másiknak még fogalma 
sincs, hiányát; ’s igy akár honnan szármázzék az elégületlenség’ 
kellemetlensége, az mindig kellemetlen marad, valamint az öröm
re nézve egészen egyforma, akárhonnan keletkezzék, c-ak 
meglegyen.

’S itt találom a’ v a l ó d i  t e r m é s z e t j o g o t :  kiki t. i. mar 
anyja’ testéből magával hozza azon jogot, hogy úgy, mint a’ tár
saságnak akármellyik tagja, létezzen a’ világon önkileges tekin
tetben. De tárgyilag tekintve, más jogot nem engedhetek mint a 
tételes (positiv) törvényt; a’ közönséges természetjog pedig 
nem egyéb bolondjognál, ’s igen helyes volna, ha annak ta
nítása egészen megszűnnék; mert nem állván egyébből agyré
meknél, az ifjúság’ fejeit megkábítja, a’ társaság’ legnagyobb 
kárára; hogy pedig a' vénekét is megzavarja, mutatja a tian- 
czia zendülés, mint borzasztó bizonysága annak, milly veszedel
mes légyen a’ természet’ valóságától, az örök természettörvé
nyektől eltávozni ’s agyrémeket vadászni.

Úgy vélem, világosan megmutattam, hogy a tagoknak, s 
ezeknek álláspontja, kiképzése, ügyessége, foglalatosságai b ine- 
ges különbsége nélkül semmi társaság, következőleg ember

62



63 64

sem létezhet. A’ ki tehát azt állítja, hogy minden ember egyen
lő jogokkal születik, az azt akarja, hogy az emberi társaság, : 
következőleg ennek minden tagja, ’s szükségkép önmaga is , 
létezni megszűnjék. ( Folytaltatik.J

P a l e r m o .

Sicilia’ fővárosa, a’ tenger felől magas, tömött bástyáival egy 
középkori képet ábrázol. Annál meglepőbb a’ város’ belsejének 
hatása a’ tengeri kapu’ bemenetelénél. Ott egy széles, sinóregye- 
nes és végigláthatlan hoszú utcza nyílik, kétfelől lapos fedelű, 
széles erkélyű, palotaszerű házakkal megrakva. Ezen pompás, 
mértföldhoszú utczának neve: Casserano, ’s közepét egy nem 
kevésbbé szép utcza, M acqueda, hasítja, úgy hogy az által a’ 
szép Palermo 160,000 lakosával négy csaknem hasonló negyedre 
osztatik. A’ város magas hegyek’ lábainál mérföldekre nyúlik a’ 
széles völgyben, ’s fen végződik szent Rozália’ klastromával. A’ 
nyilványos életmód a’ legvidámabb genre képeket tünteti élőnkbe. 
Ne felejtsük, hogy délre az ég olly gyönyörű tiszta, a’ természet 
olly bájoló, a’ levegő olly meleg, de a’ tengeri szelektől hűsítve 
’s kedves illattal áthatva, hogy az ember büvészi erővel érzi ma
gát a’ szabadba huzatni. Már reggel 4 órakor, midőn a’ templo
mok’ számos kúpjait ’s a’ sok torony’ csúcsait az első napsugár 
aranyozza, hallani mindenütt reggeli misére csengetni. Asszonyok 
egyenkint sietnek a’ templomok felé. Csakhamar ezután jőnek 
a’ kecskések a’ falukról nyájaikkal, ’s hatalmasan kiáltozva: 
„Latte! Latte fresca! chi vuol buon latte di capra?“ (tej! fris 
tej ! ki akar jó kecsketejet ?) futják az utczákat. A’ könnyenöltö- 
zött eladónők százankint körzik bögréikkel a’ nyájat. Alig hajta
tott az a’ Macquedába, jőnek a’ zöldségárusok, férjfiak és asszo
nyok, kiknek magasra halmozott kosarait szamarak hordják, ’s 
lármájokkal: „Carotte! carotte! oh che belle carotte!“ (murok ! 
murok! oh be szép murok!) töltik el a’ levegőt. Ezek után kö
vetkeznek a’ kertészek, kik „Maluni di tavola, Pumi d’ amore- 
Pitrusini“ ’stb. kiabálják. „Oh che belle Friaule ! belli, belli, belli 
Portugalli!“ hallatik ki ismét ebből. 5 órakor kinyittatnak a’ caf- 
féteriák és serbetteriák. Az ajtó előtti tér megöntöztetik, söpör- 
tetik, székek’s asztalkák rakatnak ki; az első költők rakásonkint 
gyűlnek, ezek a’ fachini-k (teherhordók) kik ott 4 — 6 granért 
kapják minden elevenségökkel ’s lármájokkal a’ szilkét ’s kenye
ret. Még fél óra ’s a’ boltok nyitvák pompás mutatványaikkal; 
az utczaárusok mindenütt jelen vannak aranyczafranggal ’s 
viaszangyalkákkal ékesített bódéjokkal, és tárogatóhangon kiált
ják az ülő ’s kóborló vizárulók: „Aqua signori, aqua fresca!“ 
vagy „Chi bere aqua con ginerra! v. con lumini!“ mások ismét 
ajánlják „belli meluni di aqua“ és ismét mások jeges vízzel 
járják be az utczákat. 8 órakor már érezhető a’ hőség; a’ ká- 
véházak s ablakok előtt a’ fejér sátoralakú függönyök lebo- 
csáttatnak, 's az elsők' napfedelei alá kereskedők, hajóskapitányok, 
jegy zők, sensalok gyűlnek ; a’ pipereboltok megtelnek dámákkal; 
a’ számtalan prókátorok, seribanok szabadon álló Íróasztalaik 
előtt lármásan czivódnak, tanakodnak, disputáinak; a’ memori
alist a' asztala körül, ki az utczák’ szegletein ül, minden rendű 
személyek sürögnek; szemérmesen, lesütött szemekkel súgja 
egy íiatal leányka az őszszakálú írónak egy szerelmes levél’ 
megrendelését, midőn egy másik könyörgő levelet kér a' király
hoz. Most kezdődik azonban a’ tolakadás a’ lottocomptoirok

előtt. S zá zeze r  4 granira! — minő szivrészegítő lehetség! — 
Ezután nyílnak meg a’ műhelyek, mellyek nyíltan állanak föld
szint , vagy mint a’ vargák és szabók a’ szabad utczán vannak. 
Hangyaszerű munkásság kezdődik; ’s mindazon kalapálás és 
dobogás, reszelés, gyalulás és fűrészelés, éneklés és kiabálás 
összezavarva, rémítő, hódító lárma. l)e  hirtelen elnémul az 
iszonyú zaj, halálcsend lesz, a’ tömeg széled, mindenki leveszi 
kalapját, meghajolnak, sokan térdre borulnak — egy pap jön 
egész ékességben, ki a’ szentséget viszi egy haldoklónak; a’ 
dobosok, éneklő gyermekek füstölőkkel és égő gyertyákkal, a’ 
pap a’ szentséggel egy napernyő alatt, utána ismét gyermekek 
magas lámpákkal ; mihelyt ez keresztül vonult a’ buzgó néma 
sokaságon, egy szempillantás múlva ismét beáll az előbbi bol
dogtalan zavar és lárma. De alig hangzik a’ déli óra, a’ sokaság 
elszéled; a’ boltok, kávéházak bezáratnak, és elpusztulva látszik 
az eleven Casserano, elhagyatva a’ zajgó Macqueda; mert a’ si
esta’ órája beállott, és halálcsend nyugszik a’ hoszú mint kihalt vá
roson. 4 órakor ismét az erkélyek ’s a’ lapos fedelek’ árnyékos 
sátorai kezdődnek népesedni; most áll be az énekesek’, szemfény
vesztők’, kutya-’s majomtánczoltatók’, marionettek’, policinellok’, ’s 
utczai hangászok’ aratása. Minél alább hajlik a’ nap, annál élén- 
kebb lesz az élet. A’ házak előtt egész társaságok ülnek, ma
gokat beszélgetéssel, muzsikával vagy énekkel mulatók. Most 
jönnek a’ fényes, gyakran igen furcsán ékesített ódivatú kocsik 
mozgásba. A’ dámák a’ leggazdagabb gyémántékességekkel, 
toliakkal és fáyollal fölpiperézve kocsiznak a’ tengerkapu előtti 
térre, hol a’ Passeggiata  — igen pompás sétahely — a’ paler
mói Corso-í képzi. Számos nyalka legénykét, arany gyűrűkkel, 
lánczokkal czifrázva, kezeikben selyem esernyőt tartva «V nap 
ellen, ny argalnak gyalog és lóháton adorata-ik’ hintája mellett. 
A’ pavillonban gyönyörű muzsika zeng; ott a’ kocsik megállanak ; 
amott suttognak, pillantgatnak, csevegnek ’s egész szivökből 
nevetgélnek; de hirtelen a’ város’ ötven tornyából hallik az 
ünnepélyes Ave M aria, ’s azon pillanatban a’ muzsika megszűnt; 
a’ dámák fölemelkednek üléseikről, az urak leveszik kalapjukat; 
a’ három Ave Maria’ csendes morgása, mellyet mindenik imád
kozik, terjed az egész mozdulatlan tömegen. De az utolsó Amen 
megkezdi a’ zajgó örömlármát, mellyel az estcsillag (a’ szere
lem’ csillaga) üdvözöltetik, és lármázva, csevegve kívánják vi
szont: „Buona nőtte!“ (jó éjszakát).— 8 órát üt, melly az ope
ra' ’s vacsora’ órája. A’ passeggiata megürül. Minden irányban 
robognak ismét a’ k öcsik vissza a’ város felé. A’ Casserano már 
fényes világítással sugárzik. Minden perczczel szaporodik a’ 
tolakodás; csupa élet és mozgás látszik mindenütt. A’ halvásár 
is elkezdődik az árulók’ ordításaival; 9 órakor a’ Rosario  tartja 
menetét: ez egy minden renditekből álló processio az olvasó’ 
éneklésével. Ez minden estve viaszgyertyákkal vagy lámpákkal 
indul egyik templomból a’ főutezákon át; az ezerek’ zugó éne
ke, a’ távolban, igen fájdalmasan hangzik. De erre tiistint a’ 
legnagyobb contrastban hangzik ismét négy regiment’ törökmu
zsikájával a’ takarodó (Zapfenstreich). így tart a’ zaj majd éj
félig. Ekkor lassankint kihal a’ nép’ é lete , csak imittamott egy 
Máriakép (Madonna) előtt egy szelíd négyes asszonyének, vagy 
egy magány os mandoline kiséri az éji csendet egy szerelmi ének’ 
panaszos és lágy hangjaival. Illyenkor ugyan a’ rostély’ háta 
megett nem hibázik egy leselkedő szép leányfő, melly epedve 
susogja: „Buona nőtte idolo mio!“ — ’V alami leirhatlan édes
nek kell az illy üdvözlésben fekünni; mert a’ palermói nők, 
ellentételben a’ nápoly iakkal, véghetetlenül finomabbak, fejérebbek 
és szebbek mint a’ férjfiak. Az alsóbb rendűek fejőkön fejér ken
dőt ’s egy barna köpönyeget viselnek. Az arany és drágaságok 
iránti hajlandóság mind a’ két nemmel közös. Még a’ csupasz 
karú ’s mezítelen lábú fazékasnak is egy nagy arany gyűrű függ 
jobb fülén. A’ felsőbb rendűek franczia divat szerint öltöznek, 
de az eleven szin ’s ábrándos czifraságok utáni vágy mindenütt 
kitetszik. A’ néptáncz, mellyet a’ csendesb- utczákban látni, az 
ujjakkal való csörgéstől ’s pattogástól kisérve, hasonló a’ spanyol 
fandango vagy cachuca tánezhoz. P. E.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



A’ magyar  t e ngermel l ek i  kereskedésről .
Fiume , januarius’ elején 1838.

Bármilly különbözők legyenek az ország’ egyes részeinek 
’s megyéinek szükségei ’s termesztményei, ’s bár e’ tekintetben 
a’ belföldi kereskedést az utak’ rendes vonala, alkotása ’s a’ 
viszonyos közösülés’ könnyebbítése állal jóval elősegíteni lehet
ne : különös figyelmet érdemel mindazáltal a’ külföldi ’s jelesen 
a’ tengeri kereskedés, minthogy ez utón nem csak a’ fölös
l eg,  hazánkban többé el nem kelő ’s nagyobb ipar által bizo
nyára jóval szaporítandó termesztményeinket eladhatnánk; hanem 
azokért, ama’ tekintetnél fogva, hogy a’ tengeren, a’ világ’ egyes 
részeiben, változva mindig előforduló szükségeket, folyvást a’ 
körülményekhez intézve, a' legmesszebb távolságban is pótolni, 
’s a’ nagy kereskedési viszonyok’ rését követni lehet, jóval na
gyobb árokat is nyerendnénk, mint a’ mellyek egy, termésére 
nézve általányosan felette áldott, de topographiai helyzetét te
kintve nem épen kedvező fekvésű országban reménylhetők. — 

Az egyik fő vonal, mellyen termesztményeink a’ külföldre 
juthatnának, a’ hatalmas D u n a  lenne; de ennek tökéletes hasz
nálása a’ Vaskapu, ’s az e’ körül Oláh- ’s Törökországban 
előforduló tetemes nehézségek miatt mindeddig bizonytalan; 
a’ kereskedés továbbá e’ vonalon olly tartományok mellé vezet, 
mellyek nálunk kedvezőbben helyeztetve, önmagok is bővelked
nek termesztményekkel ’s velünk versenyeznek; végre a’ hajó
zás még a’ Vaskapun túl is, jelesen a’ fekete tenger’ partjain, 
veszedelemmel vagyon összekötve. Jusson azonban — forrón 
kívánjuk — létre és divatba tengeri kereskedésünk e’ csatornán; 
olly termékenységű országhoz, mint a’ miénk, mindig két vagy 
több fő vonalok is beillenek és szükségesek; ’s minthogy a’ 
kereskedés a’ másik fő vonalon, t. i. a’ magyar Tengermellék 
felé, csekély részben már tettleg divatoz*), ez iránt némelly 
é s z r e v é t e l e k e t  bővebb megfontolás végett az olvasó közön
ség’ elébe terjeszteni a’ jelen értekezés’ kitűzött tárgya.

A’ viszonyok, mellyekkel ezen kereskedés jelenleg küszkö
dik, imezek :

I. Nem küldetnek a’ termesztméni/ek azon tökéletessé;/- 
öen, mellyben azok a’ külföldi kereskedésre kié untatnak.

Ugyanis búzánk ’s jelesen a’ bánsági búza felől is ujabbau 
az mondatott, hogy a’ tenyésztők inkább a’ sokaságra mint a’ 
minémüségre ügyelnek; — melly utolsó tulajdona a’ termeszt- 
ményeknek a’ világ’ kereskedésében arra, hogy jó hirt ’s nevet 
szerezzünk, ’s árúczikkelyink másokéinál ha nem kelendőbbek, 
legalább egyenlő becsűek legyenek, voltaképen megkivántatik, ’s

*) Mult 1837dik esztendőben a’ Ludovicea -  utón 1,200,000. mázsánál 
többre ment a’ kivitel.

helyzetünkben annyival inkább elkeriilhetlen, mivel a' rendkívüli 
vitel-bér a’ termesztménynek eredeti becsét (mint alább fog kö
vetkezni) felülhaladván, szorgalmunknak oda kell járulnia: hogy 
a’ világ’ piaczára a’ legjobb féle ’s legtisztább termesztméuye- 
ket szállítsuk.

Hogy felséges boraink’ megtetszetésére foganatos lépéseket 
tegyünk, közös a’ kívánat. — Ezen ága a’ hazai kincsnek a' 
tőkefajtól ’s ültetéstől kezdve, minden egyes szakaszaiban .V 
bormüvelésnek, — minők : a’ szüret, a’ bor’ idomítása az illető 
nemzetek’ ízlése szerint (hamisítás nélkül), a’ bor' ápojgatása a’ 
hordókban, ’s annak lefejtése’ alkalmával palaczkokban, — kü
lönös figyelmet érdemel. Például szolgálnak más nemzetek, mely- 
lyek aligha jobb boraikat, szorgalom és szerzett tapasztalások 
által, világszerte kedveltetni ’s hajdan csírázó ebbeli kereske
désünket megszüntetni tudták. — Jutalmas dolog lenne valóban 
egy derék, a’ szükséges tulajdonságokkal bíró honfit az ebbeli 
alapos isméretek’ megszerzése végett utaztatni, vagy legalább 
egy külföldi alkalmas embert e’ czélból az országba rendelni, 
a’ jótékony boristnértető - intézetet mindinkább terjeszteni, ’s az 
eladást lehetőkép könnyebbíteni. —

Továbbá a’ magyarországi kender a’ legbecsesebb kenderek’ 
sorába számíttatik. — Keresve vala egy pár esztendő előtt 
kenderünk, ’s Bács vármegye szép sommákat vön be ezen ter- 
mesztményből. Némellyek azt állítják, hogy megcsalatván a’ 
külföldi kereskedők bizonyos roszlelkű kalmárok által, kik a' 
kendert külsőképen szép alakba önték, belseje azonban a’ pá
rnáinak, aljas csepűvel (kóczczal) ’s rothadt kenderrel vala ki
tömve, újabban ismét másfelé fordultak. Mások azon észrevé
telt teszik, hogy a’ kender általányosan a’ pozdorjából nincsen 
eléggé kitisztítva, ’s hogy ezen szemét a’ portéka’ súlyát ’s a’ 
fuvarköltséget szinte neveli. Ismét mások végre azt óhajtanák, 
hogy ne csak a’ polgár, mint jelenleg történik, hanem a’ földes- 
űr is müveltetné e’ termesztményt (mit a’t föld’ javítása mellett 
’s amaz ujonan nyert telkekben, mellyek ezelőtt viz alalt va 
Iának, ’s most a’ legtermékenyebb földekké változtak, bizonyos 
haszonnal lehetne tenni) és fordíttatnék annak fajára, áztatására 
’s tökéletesb tenyésztésére több szorgalom. —

Hasonló kivánatokat hallani a’ dohány  iránt. — E’ ter- 
mesztmény korántsem tenyésztette azon mennyiségben, mint 
azt országunk tehetné; de a’ velebánás is sok helyen tökéletlen 
és hiányos, a’ zsidóság megelégszik azzal, ha romlott portékáját 
másra tolhatja, a’ további 's el nem maradó következésektől nem
iartva._ Illy kivánatokat hallani több más termesztmeiiyekre
nézve is , mellyeknek egyes, amúgy is tudva lévő eloszamlalasa 
unalmas lenne ’s altala a’ jelen értekezés eltávoznék czéljalól.
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II. A' bizonytalanság , melly idő alatt szálittathatik a' 
termesztmény rendeltetése helyére.

Jelenleg a’ terhelt hajók á’ Dunán Zimonyig, onnan a’ 
Száván Sziszekig, ’s innen a’ Kulpa vizén Károly városig jőnek. — 
Sziszekig a’ hajózás a’ Száván néha alacsony/ vizek ’s a’ 
folyamba dűlt fák által hátráltalik. Sziszektől Károlyvárosig a’ 
nagyobb hajók igen ritkán juthatnak, ’s e’ miatt Sziszeken a’ 
termesztmények csónakokra rakatnak: mindazáltal arra is, hogy 
ezen csónakok Károlyvárosig juthassanak , kedvező vizállás kí
vántatik.— Károlyvárosban végre a’ termesztmények rendszerint 
raktárokba letétetnek, ’s utóbb szekeresek által a’ Ludovicea- 
uton Fiúméig, vagy a’ nem rég igen czélirányosan a’ katonai 
őrezredek által helyreállíttatott József-utón Zenkig vitetnek. 
Ezen emberek vállalásaiknak nem szoktak rendesen megfelelni, 
’s különböző hatóságok alatt lakván, és sokszor ugyanegy időben 
több kereskedőkhöz fuvarbérbe szegődvén, felette nehéz őket 
rendre szoktatni ’s Ígéreteik’ teljesítésére késztetni. Mindezen 
egyes akadályok ’s hátráltatások azon következést szülik, hogy 
ha egy fiumei kereskedő a’ Bánságban gabonát rendel, bizonyo
san soha el nem határozhatja, melly időre fog gabonája ide 
érkezni, ’s többször 6, 8, sőt 10 hónap (!) is elmúlik, mielőtt 
portékája kézre jutand. — Milly káros légyen az illy étén késle- 
tés, kiki könnyen megbírálhatja; mert illy hoszú idő alatt a’ 
gabonaár nevezetes változásoknak vagyon kitéve, a’ szükséget 
szenvedő vidékek máshonnan már ellátv.ák, ’s az, ki ma igen 
helyesen ’s világos hasznával számolt, a’ félesztendei változások 
után vagyonát koczkáztathatja. — Mi a’ szállításokat a’ száraz 
földön illeti, ezekkel szinte igen hátra vagyunk. Az ut jelenleg 
innen B é c s b e  Laibachnak megyen, holott Varasdnak és 
►Sopronnak jóval közelebb, ’s ha az élelem’ árát ’s a’ föld’ egye
nességét, mellyen az ut keresztülvezet, tekintjük, olcsóbbnak is 
kellene lenni. Innen P e s t r e  Peltaunak (Stájerországban) kül
detnek a’ portékák, mi szinte nem kis kerület; de a’ rósz utak Zala 
’s Aas vármegyéknek, Sopron felé, ’s Yarasdtól majdnem Fejérvá
rig, mellyeknek minélelőbbi hellyreállítása valóban felette kívána
tos, és az elhagyatott állapot, méllyben a’ szekerezés e’ vonalon 
mostanság vagyon, okozzák, hogy a’ portékák a’ fentebb érintett, 
noha hoszabb utón küldetnek Bécsbe ’s Pestre.

III. A ’ rendkívüli fuvarbér.

A’ Bánságból Károlyvárosig egy mérő gabona’ szállítása, 
a’ fenemlített késés mellett, 20—24 pengő xrba kerül; Károly- 
várostól idáig 40—50 xrba, sőt egy forintba is , a’ szerint mint 
a’ fuvar kevesebb vagy több; ezen utolsó bérbe az úti vám a’ 
Ludovicea-uton már be van számítva, melly egyébkint a’ ujabbi 
leszállítás szerint mérőnként 10 xrt tesz. — Jelenleg Károlyvá- 
rostól idáig mérőnként 54 xr fuvart fizetnek, melly a’ fentebbi 
vizi fuvarral együtt 24 xjával, 1 fr. 18 xrt teszen ; holott a' 
Bánságban most egy mérő gabonát 1 f. 12 krajczárért pengő 
pénzben, sőt egy forintért i s ,  vásárolhatni; ’s igy a’ fuvarbér 
a’ termesztmény’ értékét felülhaladja.

IV . A ’ Inter hiánya.
Jelenleg, ha valaki a’ Bánságban- vásárolni szándékozik, 

kénytelen kész pénzt oda küldeni, ’s váltólevelek által a’ fize
tések nem eszközöltethetnek. — Már a’ kész pénz’ eljuttatása a’ 
Bánságba, sőt Pestre, költséggel jár; de a’ kész pénz’ azonnali 
kiadása, miután a’ termesztmény csak fél esztendő múlva jut 
kézhez, azon tekintetben is veszteséges, mivel azt annyi ideig 
haszon nélkül kell hevertetni.

Ut azá s i  t ö r e d é k e k  D a l má t o r s z á g bó l .
Fiume, nov. 18-kán 1837.*)

Bindocci ittlétéről már a’ Hírnök' valamellyik számában 
értesíttetett a t. közönség, ’s annak itt adott academiájárol a’ 
Rajzolatok’ nem emlékezem mellyik számában szinte többet le- 
hete olvasni; ezekről tehát nem szólok. Az is meg volt már 
pendítve, hogy innen Bindocci két magyar ifjú’ társaságában 
vitorlázott D a l m á t i a  felé. Ezt oda kell igazolnom, hogy 
Bindocci’ úti társai nem kelten, hanem hárman valának. Én 
lévén egyik közűlök, e’ kellemes és úgyszólván improvisált ki
rándulásnak főbb vonásait távol lévő barátim’ és ismerősön’ 
számára, kiknek e’ töredékek’ ’s úti kalandok’ olvasása tán 
egyedül nem lesz érdektelen — nem igen bántván azon visz- 
keleg, melly szerint olly nagyon sóhajtoznám azt,  mit önma
gam’ ’s velem együtt utazó barátim’ egykori kedves visszaem
lékezéséül csak futólag jegyezgettem fel, nyomtatva is látni — 
tisztelt szerkesztő urnák ime azon tökéletes meghatalmazással 
küldöm által, azokat a’ Hírnök’ hasábjaiba felvenni, vagy nem, 
a’ mint tetszik.

Improvisáltnak mondám e’ kirándulásunkat, mivel csak egy 
nappal Nelőbb is mindhárman, kik Bindocci’ kísérői lettünk, 
e’ dalmátiai útról, most legalább még, csak nem is álmodozánk. 
Bindocci volt ki erre felszólíta, ’s bennünket kért, kisérnők leg
alább egyketten dalmát útjában. — Nem soká tartott a’ pro 
és contra habozás, és csakhamar egyes akarattal elhatároztuk 
magunkat, kezet adva az igenre, mert az olly szépen mutat
kozó alkalom ’s a’ vágy, egy általunk még ismeretlen ’s reánk 
nézve különösen érdekes országot, rövid idő alatt ’s illy társa
ságban láthatni és beutazhatni, olly vonzalmak valának, mellyek 
ellenállhatlanul hatottak mindhármunkra.

Felfogadánk tehát egy kisebb rendű hajót, b r a z e r á t ,  
Z á r á i g ,  és October’ 3ika’ estvéjén játékszín és vacsora után, 
hol Bindocci’ kevés napok alatt szerzett számos tisztelői ’s ba
rátink között, szerencsés visszajövetel’ fejében vígan és sűrűén 
ürült még a’ pezsgő pohár, a’ sok szíves búcsuzás után hajóra 
ültünk azon derűit kedvvel és reményteljes lélekkel, melly 
a’ fiatal szívnek olly irigylendő tulajdona, ’s gond nélkül adtuk 
magunkat által a’ hivtelen elemnek. Éjfél felé vitorláztunk ki 
kedvező széllel a’ B o c c a - g r a n d é n .  Utunk, kivévén hogy 
szegény Bindocci a’ tengeri nyavalya miatt majd mindig szen- 
vede, reményen felül szerencsés volt, ’s itt a’ két napot, mely- 
lyet tengeren töltőnk, elmellőzvén, mindjárt Zárába ugorhatnám, 
ha utazási koszorúmba egy nefelejtset nem kívánnék fűzni azon 
s z é p n e k ,  ki már utazásunk’ kezdetét olly kellemes órákkal 
fűszerezte.

Hajónk csekély mennyiségű burgonyával lévén terhelve, a’ 
kapitány kért, engednők meg, hogy útközben L u s s i n - p i c c o -  
1 ó ban horgonyt vethessen, azt ott lerakandó. Ezt annál örömes- 
tebb engedtük meg nekie, mivel a’ burgonya, mellyen ágyaink 
voltak készítve; a’ fekvést, az egyébként is szűk helyben nem 
igen tette kényelmessé. így tehát oct. 4én dél tájban Lussin- 
piccolo alatt állapodtunk meg.

Volt hajónkon mint ötödik utas még egy tisztes öreg hajós- 
kapitány, ki a’ hajózás’ veszélyes pályájáról már lemondván, 
Lussinba vonta vissza magát, ott öreg napjait családja körében 
csendesen végzendő. Ezen emberséges ősz, ki már útközben

(  Véye következik ) i *) Több okokból elkésett.
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regényes kalandjaival mulattatván, velünk összebarátkozott, ide 
értünkkor mintegy kikérte magának, vennénk addig, mig a bur
gonya leiakatik, házánál szállást es nyugodnánk ki egy pár 
óráig hajlékában. A szíves ajánlás szívesen fogadtatott, ’s 
ime isméretes hívására egy hajócska közelített tüstént az ellen
partról, három hölgytől, a kapitány’ leányitól, eveztelve, ben
nünket a’ szárazra viendő.

Be gyönyörű szép alakok! volt a’ közönséges felkiáltás. 
Milly erős, egyenes, kifejlett tennétek. De milly szebbnél szebb 
a legfiatalabbik, a nagy feketeszemű, kit Domenicának hallónk 
nevezni. Leraktuk szükséges holminkét a’ sajkába, a’ sültekkel 
rakott kosarakat, ’s borral tölt palaczkokat — mert nyolcz nap
ra voltunk ellátva élelemmel, szerencsétlen ’s hoszabb hajózás’ 
esetére — ’s áteveztünk a’ túlpartra. Örömmel léptünk a’ tágas 
kétemeletű házba és a’ nyájas, úgy látszék, a’ csendes házi 
örömekben elégedett ’s boldog család’ körébe, hol még az öreg 
de eleven ’s fris anyától, ’s még két más, de már férjhez ment 
leányától nyájas és megelőző szívességgel fogadtattunk. Tengeri 
utón többnyire jó étvágya szokott az embernek lenni; igy volt 
velünk is. Természetes lön tehát legelőször is az evésre gon
dolás. Minthogy minden ehhez megkivántató magunkkal volt, 
nem félhettünk a’ szerény családnak üres gyomrunkkal alkal
matlankodni, sőt inkább szívességet szívességgel akarván fizetni, 
terítve lévén az asztal, az egész családot vendégünknek kértük, 
’s öröm és vigság közt végeztük a’ jóízű lakomát. — Serdülő 
ifjúságom óta csak ritkán folytatott rajzolati gyakorlatimból még 
maradván némi kevés ügyességem, ebéd után elővevén albu
momat, barátimnak mondám, hogy megpróbálom, hacsak időtöl
tésből is, a’ szép Domenicát lerajzolni. Ezek mintha ezáltal ön- 
ohajtásukat teljesítném, erre még mindinkább felszólítottak, ’s e’ 
szerint mindnyájan kértük a’ szép Domenicát, ülne kevés szem- 
pillantásig csendesen, hogy őt dalmát utamnak emlékképeül al
bumomba lerajzolhassam. Ártatlanul elpirulva és szerényen vo
nakodva hallgatta eleinte e’ különös és váratlan kérést a’ meg
lepő szépségű hajadon, de utóbb, tán mivel mégis kissé hízel
kedett asszonyi hiúságának ez óhajtás, és szüléitől is unszoltat- 
va, mégis csak hajlott közös kérésünkre, ’s gyermeki örömmel 
felpiperézvén még előbb magát, ünnepi ruhájába öltözve, lán
gokban égő arczczal ült le átellenemben. Itt őszintén meg kell 
vallanom, hogy későbben némileg megbántam e’ tettemet, mert 
boszankodva kelle látnom, hogy a’ többi testvérek irigy ’s hiú- 
ság-bántott szemekkel mérték az e’ részben egészen ártatlan 
Domenicát, ’s miként csak neki hódol kiki, ’s csak ő az egyet
len , e’ nap’ egyedüli dicső királynéja. De hogy is lehete más
kép? Egyenként külön tekintve, a’ maga’ nemében ugyan mind
egyiket szépnek kelle vallani, de Domenica mellett ki figyelmez- 
hete még másra? Nyájas enyelgések között elvégződött azonban 
munkám, ’s imigy-amugy el is találtam. Előttem van, midőn 
ezt írom, ’s még most is emlékezetembe, hová azonban hiveb- 
ben be vagyon vésve, visszavarázsolja a’ kedves originalt; de 
e’ sima liliombőrt ’s ragyogó egészség’ rózsaszínét; e’ nagy 
fekete nyílt szemeket, mellyekből szivének fel-felemelkedő ér
zéseit már tisztán lehet olvasni, mielőtt tán még önmaga ezek
nek vilpgos tudásába jutna; e’ rubin - ajkakat, mellyek körűi 
a' Gralziák játszadoznak; ’s mindenek felett e’ vidám, élet
örömét ’s mély léleknyugalmat lehelő vonalokat, mellyeket néha 
egy búskomoly de szelíd csendes melancholia még érdekesbekké 
teszen; e’ fohászok alatt emelkedő keblet, egy szóval ez egész 
hájalak remek alkotását nincs ecset melly vollaképen festhesse.

Mindnyájunk’ érzésében látszott ekkor Bindocci osztozni, midőn 
rajzom alá e’ két verset irá:

Ah! s’ io fossi ogni istante a Te vicino 
Per Te allor piu bello mi paria Lussino!

és később :
Jo la vcdi — e quel sembiante,
Mi sembró 1’ astro d’ amore;
La baciai — e da quell’ istante 
Di due cor si é fatto un core;
Jo Domenica sospiro,
Per Domenica deliro.

Vígan tölt még el az estve , séta, beszélgetés és játék 
között, ’s éjfélkor elvégre hajóra kelle ülni. Nehezen váltunk 
el a’ kedves családtól, 's elérzékenyedett szívvel vevénk vég
búcsút ’s mondánk tán örökre istenhozzádat a’ bájoló Domeni
cának, ki könyező szemekkel ’s reszkető elfojtott hangon kívánt 
kezet szorítva mindegyikünknek szerencsés utat!

Csendes álomba voltunk merülve, midőn hajónk a’ kies 
Lussinból kivitorlázott, ’s más nap reggel felébredéskor már 
messze maradtak partjai. Délfelé szélcsend miatt csak lassan 
haladhattunk; estvefelé azonban eleinte ugyan csak gyenge szel- 
lőcske, de később nőttön nőtt hatalmas szél hajtván vitorláinkat, 
sebesen közelíténk Zára felé. Az estve már késő és sötét volt. 
Közel Zárához a’ csatornák szaporodnak ’s igen elágazoltak; 
azért, kivált sötét éjszaka, igen veszedelmes a’ bejáras, minthogy 
nehéz kitalálni az igaz utat, és ügyes gyakorlott kapitány kíván
tatik, ki a’ hely’ mivoltát minden oldalról jól isméri. A’ miénk, 
mint mondá, már 16 esztendő óta nem volt Zárában, azért 
nem lehete csodálni, ha a’ városba vezető csatornát elvétette; 
’s igy egyszerre csak azt vettük észre, hogy száraz földtől 
vagyunk körülvéve; a’ szél egész erővel ’s dühösen süvöltött 
’s villám sebességgel hajtott a’ part felé, ’s kevésben múlt, hogy 
hajótörést nem szenvedtünk; de szerencsénkre még jókor észre- 
vévén a’ botlást, nagynehezen a’ sok fáradságos bordeggérozás 
után mégis kivergődtünk a’ veszedelmes helyből, ’s nem sokára 
Zára alá értünk. Itt, minthogy napnyugat után már nem adnak 
libera praticát, azaz engedőimet a' partra szállani, reggeli 8 
óráig még a’ hajón kelle maradnunk. A' kíváncsiság s látnivá- 
gyás azonban már szürkületkor felkergete bennünket a hajó fe
dezetére, de a’ szemlélet nem igen felelt meg várakozásunknak, 
mert a’ magas kőfalakon kívül, mellyekkel a’ város körül van 
véve, magából a’ városból majd semmit sem láthatni, s a kel- 
három t r a b a c c o l o  ’s néhány sajka és csónak kikötőjébe 
nem nagy ideát adhattak Zára kereskedéséről.

CFolytatása következik.J

G y o r s k o c s i z á s o k  M a g y a r o r s z á g b a n .
Országijainknak igen nyomorít állapolja mellett is, mellyek 

csaknem az ország’ semmi részében nem bírnak szabályzóit irány
zattal, mind a’ mellett hogy olly útalapoknak vagy kitűzéseknek, 
mellyek a’ közlekedést némileg megkönnyithetnék, semmi nyoma 
sincs, és mind a’ mellett, hogy a’ járható utak’ előállításának 
illy elmellőzése miatt az év’ nagy részén által csaknem minden 
közlekedésnek félben kell szakadnia, egy pesti serény kereske
dőnek, más érdemes férfiakkal egyesülve, sikerült valahara, 
honunk' műiparos előhaladása’ minden báratinak óhajtását In ml 
leni, ’s az utazóknak, pogyászoknak ’s áruknak czéliranyos 
előmozdítása végett egy gyorsutazási intézetet felállítani, melly 
az ellenébe álló lényeges akadályok’ daczára is nehéz feladatát
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a’ legdicséretesebb módon tudta megfejteni. Az eddigelő e’ köz
hasznú társaság által tett rendelkezések szerint, e’ gyorsuta- 
zási-intézet’ kocsijai, Pesten a’ ref. egyház melletti Rottenbiller- 
házból indulnak ki:

Minden kedden ’s pénteken Fejérvár, Veszprém, Kanizsa, 
Varasd, Zágráb, Károlyváros és Fiume felé Triesztig.

Minden vasárnap és szerdán  Gyöngyös, Miskolcz, Kassa 
és Eperjes felé ’s innen tovább Lembergig.

Szerdán  és szombaton Kecskemét, Szeged, Sz. Miklós 
és Temesvár felé

Pénteken Debreczen, Nagy-Várad, Kolozsvár és Szeben
felé.

Csütörtökön Vácz, Losoncz, Rosnyó, Kassa, Igló, Lőcse 
és Késmárk felé.

E’ gyorskocsizás egyszersmind nem sokára, az uj-bányai 
kereskedőkkel egyesülés következtében, Losonczról kiindulva, 
Selinecz- és Körmöczbányával közlekedve, Lj-Bányán keresztül 
Rosnyó felé Biliczig, hetenként kétszer lesz kiterjesztendő, 
hogy ezáltal a’ boroszlói nagy gyapjú-vásárral is érintkezés
be lehessen jönni. Továbbá Pausenberg József’ kereskedőháza 
Temesváron ugyanonnan indulva ki, e’ gyorsutazást Lúgoson 
keresztül Szeben felé Brassóig szándékozik kiterjeszteni.

Ü v e g s z ö v e t e k  F r a n c z i a o r s z á g b a n .
Dubus-Romal Liliében egy módot talált ki üvegből szöve

tet készíteni, melly egészen hajthatékony ’s a’ szobák’ falai’ 
felékesítésére használható. E’ szövet igen meglepő tekinte
tet ad ’s a’ legszebb selyem-szöveteket, még ha arany vagy 
ezüst szálak vannak is beléjek szőve, csillogó színével felül
múlja. Némelly nemei ezen uj termesztménynek a’ párisi dal
színházban használtattak ’s a’ francziák’ királynéjának annyira 
megtetszettek, hogy a’ feltalálónak egy arany emlékpénzt kül
dött. A’ franczia hírlapokban (L ’ Echo du Monde savant ’stb. 
58. sz. 1837) e’ felől következőt olvashatni: „Ha valamelly te
remet, melly elegendőkép ki van gyertyákkal világítva, ez üveg
szövettel felékesitve gondolunk, azon meggyőződés lep meg ben
nünket, hogy illy fényt csak a’ legmerészebb képzelet teremt
het magának. Szóval az ember magát az arab regék’ legcsodásabb 
palotájába véli áthely ezve lenni. Az üvegszövet’ sima felszíné
ről visszavetett világ, melly tetszés szerint különféle színű le
het, a’ teremet ollyanná teszi, mintha a’ falak gyöngyökkel vagy 
gyöngyházakkal volnának befedve, vagy gránát, zafír, topáz, 
rubin, amethyst és más illy félékből készítve, vagyis tulajdon
kép mindezen drágakövek ezerféle módon vannak egymással 
egybekapcsolva ’s csoportozva, úgy hogy majd csillagokat, majd 
gyémántrózsákat, majd virágbokrétákat képeznek, mellyek a’ leg
pompásabb habozalban végtelenül változnak.

Uj r é s z v é n y e s  t á r s a s á g .
Párisban egy uj részvényes társaság alakult, melly a’ sze- 

gény gyaloglókat minden az ottani kocsiktól és szekerektől fe- 
nyegető veszélyek ellen biztosítja és kármentesíti. — Jövendő
ben tehát, ha egyszer az ember kamattartozását lefizette, bízvást 
besároztathatja, letapostathatja, összezúzathatja magát; erre 
többé nincsen gondja, megvan biztosító - jegye, s igy a’ rész-

vényes társaság tartozik őt felemeltetni, lekeféltetni. kijavíttatni 
’s több efféle. Minden utczasarkon egy vagy több biztosai ál
lanak az igazgatóságnak kefékkel és hordozó - székekkel. A’ 
gyalogló tehát most bátran mehet, a’ nélkül hogy az utczáknn 
előfordulható akadályokra legkevesebbet is ügyeljen. Ha egy 
szemtelen cabriolet’ recsegő „ félre ! ík szavát hallja, soha se  
mozduljon ; ha egy neveletlen fiaere le akarja őt a’ járdáról 
nyomni, soha se hajtson rá; ’s ha egy goromba omnibus ke
resztüljár testé«», csak hadd tegye ; hiszen mindez az em
bernek egy krajczárjába sem kerül, mert hiszen az ember biz
tosítva van. Csak egy ujjacskáját mozdíthassa még, hogy a’ 
legközelebbi sarkonállónak inthessen, akkor aztán őt minden 
további alkalmatlansága nélkül 10 perez alatt az ágyba teszik 
’s 24 óra alatt Pére Lachaise’ temetőjébe kiviszik, a’ nélkül 
hogy szokott kényelmeiben megzavarnák. (P h ö n ix .)

7 )

P é n zr s z ű k e .
Sokan panaszkodnak a’ pénz’ szűkéről, hogy nincs pénz. 

Igaz e e z 7 én azt hiszem, nem; mert pénz van elég. Ezt mu
tatják a’ csekély kamatok s a’ számos tőkepénzajánlások. Min
den esetre több pénz van most, mint Mária - Therézia alatt 
volt. Hazánk minden esztendőben csak a’ gyapjúért közel 20 
millió pengő forintot kap. — Miért nincs tehát pénz ? mert a’ 
kereskedés bágyadt; — ’s miért bágyadt a’ kereskedés? mert az 
embereknek nincsen pénzük. Ihol van megint. — Ismétlem: 
pénz, ha nem több, most is van annyi mint ezelőtt, hanem a’ 
f ö 1 d t e r m é k e k’ é s  a’ g y á r m i i v e k ’ á r a i  k ö z t i  r é g i  
a r á n y  nincs meg többé. Még a’ múlt század’ utolsó tizedében 
is azt tartották Magyarországban, hogy a’ parasztgazda egy 
mérő búzáért egy pár csizmát, három mérőért egy mázsa sót, 
négy mérőért egy mázsa vasat vehet, ’s kell vehetnie, különben 
nem élhet meg. Azaz, ha ő egy mérő búzáért csak egy tallért 
kap pengőben, akkor egy pár csizma nem kerülhet neki többe, 
mint csak egy tallérba, egy mázsa só csak 4 for. 30 xrba, egy 
mázsa vas csak 6 forintba pengőben. ’S ez akkor csakugyan 
úgy is volt. — De most másképen van. A’ parasztgazda most 
egy mérő búzáért 2 — 3 forintot kap váltóban, tehát 48 xrtól 
1 for. 12 xrig pengőben; ellenben egy pár csizmát 2 pengő 
forintjával, egy mázsa sót 7 for. 30 xrjával, egy mázsa vasat 
legalább is 7—8 forintjával (mind pengőben), kell neki fizetni. 
És igy minden pár csizmánál legalább 20 p. krja, minden mázsa 
sónál positive 3 ’s negative 1 f. 30 xrja, együtt 4 1/,, forintja, 
hiánylik. A’ szíj- és kötélmunkát is, mellyre szüksége van, drá
gábban kénytelen fizetni most mint ezelőtt; honnan vegyen az
tán pénzt más egyéb szükségeire? — A’ nemesség még sokkal 
drágában fizeti most a’ ruházati ’s fényüzési czikkelyeket mint 
ezelőtt ’s mint a’ mennyiért termesztményeit eladhatja. E’ mel
lett szükségei sokkal többfélék ’s nagyobbak is most mint előbb. 
Honnan legyen tehát még pénze, hogy sokat vásárolhasson? — 
Mind a’ két fél érzi a’ pénz’ szűkét; azért panaszkodik most 
minden kereskedő és gyámok a’ pénz’ szűkéről. E z e n  a r á n y  
t a l a n s á g  a’ gyárnokol szintúgy nyomja mint a’ földművelőt. 
A’ kormányférjfiak’ bölcseségéhez tehát, úgy vélem, egy igen 
méltó feladás volna, am a’ r é g i  a r á n y t  helyreállítani.

Csaplovics.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja iíj. Schmtd Antat.
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P o l i t i c a i  s z ó n o k l a t .
Baja , januarius’ 2k<ín 1838.

A’ múlt évi September’ I lik napján főispánéi helytartónk’ be- 
vezettetése’ alkalmával tartott Bács megyei fényes ünnep valamint 
kitűnő vala díszben és pompában, szintúgy jeles szónoklati dicső
ségben, főkormányzónk’ lelkes és ékes beszéde által, melly hatal
mas szavaival kebleinket elragadva, sok igazság’ és törvény’ tisz
ta kötelességeit költé fel azokban. Megjelent ugyan nyomtatás
ban is e’ jeles beszéd, de sokkal kevesebb példányban, mint a’ 
mennyit a’ magyar olvasók’ kezeibe óhajtottunk. E’ hiányt némi
leg pótolni kívánván a’ közlő, reményű, kedves éleményt nyujtand 
a’ tisztelt olvasó közönségnek, ha ezen fontos és ékes beszédet 
S-zázadunkba.i\ is kibocsátandja. íme szorul szóra:

Tekintetes Karok és Rendek! Ha valaha éltein’ eddig lefolyt 
napjaiban, úgy bizonyára ma, ezen alkalommal, midőn Felséges 
Urunk’ és Királyunk’ rám árasztott magas kegyelméből, imént föl
olvasott kegyelmes királyi oklevelénél fogva, a’ t. megyei KK. és 
RR.nek, ugyszinte a’ hatóságok’ idekuldött nagytekintetíí ’s érdem
teljes választottainak illy fényes gyülekezetében kormányzói szé
kemet elfoglalom, lehetetlen mindenek előtt bóduló hálaérzelemre 
nem gyuladnom koronás apostoli Királyunk iránt, ki tartozó hű
ségem et, gyönge erőmet és csekély érdemeim’ kis számát kegyes 
szemmel nézvén, engemet, ámbár a’ legközelebbi negyedfél évig 
tartott országgyűlésnek, mellyben végig e’ nemes megye’ követé
nek lenni szerencsém vala, lefolyta után meg lévén lelkiismére- 
temben győződve aziránt, hogy a’ polgári intézvényekből merített 
javakért minden jó honfival közös adósságom le vagyon róva, él
tem’ hajójával a’ nyugalom’ ölébe visszavonulni ’s ott családom’ 
csendes körében a’ béke’ ’s megelégedés’ ízes gyümölcseit élvez
ni kívánkoztam, előbb ugyan királyi Helytartó-Tanácsának tiszte
letbeli tanácsosává, majdan pedig e’ nemes megye’ főispányi 
hivatalának helytartójává ön magas akaratjából nevezni, ’s ek- 
kint ezen nagyterjedelinű megyének fénnyel és teherrel egyiránl 
társuló kormányát rám bízván, újra rövid elválás után visszaadni 
kegyelmeskedett e’ kis hazának, melly engem nemzett, ápolva 
táplált, anyailag nevelt és férfikorra érlelt; hol a’ szabadság7 vé
delmében elvérzett őseim’ hamvai nyugosznak és hol, legkivált pe
dig itt e’ szent helyen, alkottam polgári létem’ bélyegét, lelkííle- 
tét, azok szerint, kiket áldva említ a’ jelenkor és bókolva tisztel 
a’ boldogított sokaság.

Ezen, szívem’ mélyébe vésett bóduló hálaérzelmeimet kettős 
öröm váltja fel, midőn valamint tegnap, bejövetelem’ alkalmával, 
úgy ma is szerencsém vala tapasztalni a’ t. Iliinek ’s hatóságok
nak nekem telt szíves és díszteljes tisztelkedéseit, mellyek állal 
éltemnek ezen — a’ királyi magas kegyelem’ ’s közszeretet’ tanu-

Jelei’ egybefolyta miatt — örökre nagy napját nemzeti ünnepükké 
szentelni, ’s azt erejök’ föláldozásával fényessé tenni szívesek va
lónak. — Ennyi tisztelkedésért fogadjátok ti t. UK. , ugyszinte 
megyebeli hatóságok’ nagyérdemű választottal, legforróbb köszö
netéin’ ömledező szavait; ti pedig, nagy tiszteletű egyházi rend, ne
mes szomszéd megyék’ ’s katonai hatóságok’ nagytekintetű kül
döttei! küldőiteket, a’ mi kedves szomszédinkat és honfitársinkat, 
nevemmel mélyen ’s e’ kormányom alá bízott megye’ nevével ba
rátságosan üdvözölvén, ezen megkülönböztetett fényességű lisz- 
telkedéstekért fejezzétek ki legérzékenyebb szavakkal szívünk’ há
láját. Mi ezért magunkat adósaiknak örömmel ismerjük , ’s min
den előforduló alkalommal rokonszivűségöket hasonló készséggel 
viszonozni édes kötelességünknek tartjuk. Vegyék a’ vidéki ’s 
egyéb küldöttségek’ érdemteljes tagjai is és minden jelenlévők 
egyenkint érzékeny köszönetemet szíves fáradozásukért.

Részemről megismérem ezen nyert hivatalom’ egész fontos
ságát. Tudom azt, melly szoros kötelességek vannak azzal egybe
kapcsolva; tudom azt is, mennyi várakozás, mennyi feszülő re
mény van annak hatalmára függesztve ; de én a’ mennyei virtus’ 
tekervényes ösvényén szilárdan járdáivá, a’ jó szándék’ ’s eltö- 
kélett akarat’ védő aegisétől födetve, bátran nézek bármelly ter
het hozó jövendőnek elébe, mert Isten, kitől megyémnek áldást, 
magamnak lelki ’s testi erőt kérek, áldott jó Fejedelmem és sze
retett Hazám, kiket elmém sem érzékben sem érdekben egymás
tól külön nem választhat, főtárgyai szívem’ leggyöngédebb szerí- 
tetének és tiszteletének; és valamint jó szándékún az emberiség’ 
’s kötelesség’ teljes nézeteiben egyiránt alapulva vannak: úgy igye 
kezeteim ’s teendő munkáim az oszló igazság’ és szánakodás’ an
gyalának mérlegében fontolva lesznek. A’ testületek szintúgy 
mint az egyesek, e’ kedves közös hazának megannyi tagjai, tör
vényben ’s törvénnyé vált ősi szokásinkban gyökerező jogaiknak 
hatalmas védőjükre fognak bennem találni minden személyváloga
tás nélkül; ’s mivel itt lakom e’ megye’ kebelében, hozzám az 
igazságot szomjúhoző, bíborban vagy foszlányban, bátran és min
denkor közelíthet. Házam’ nyílt ajtain belől szíves részvét fogja 
őt fogadni, ’s kitől a’ törvény’ szigorú értelme megtagadja előa
dandó panaszának oszlató gyógyszerét, részesülőiül legalább ott 
a’ szánakozás’ fájdalmát enyhítő cseppeiben. Szóval az én sze
meim kivált egy czélra vannak szüntelen függesztve, ’s e’ kitűz
tem czél eme’ mind terjedelmes fekvése mind erőszereinek nagy 
száma által nevezetes megyének jóléte ’s dicsősége: mik ha kivá
nalom szerint teljesülnek, akkoron ezek után vágyó szívem egé
szen nyugodt, fáradozó lelkem pedig valódilag megelégedett leeiid.

így érezvén, igy lévén lelkesedve, méltán várok tőletek is, 
t. Ilii. és tisztviselő társaim, teljes bizodalommal hasonló érzést,
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hasonló lelkesedést; azokért mit a' polgári erények’ tömegéből 
előhozni kívánok, azt az alkotmányos királyi trón’ és polgári al
kotmányunk’ állandó szeretete ’s lúí megőrzése teljesen kimerítik. 
Századok multanak már el, mióta ezek a’ közben lefolyt’s a’ sem
miség’ feneketlen tengerébe merült viharos időknek daczára, úgy 
számtalan viszontagságoknak közepette, rendíthetleniil fönállanak ; 
szent hagyomány gyanánt vettük mi ezeket át gondos eldődeink- 
től , igy fogjuk mi viszont ezeket mint szent ereklyéket gyerme
kinkre ’s ezek által a’ késő maradékra átruházni. Ezt kívánja saját 
kebleinknek eddig szeplőtelen hűséggel nyilatkozott ösztöne, ezt 
mulhatlanul parancsolja polgári főkötelességünk’ szent szava, erre 
intenek minket a’ tizenhetedik század’ végén — minek épen ma 
száznegyvenedik évfordulati napját hálálva számlálni szerencsénk 
van — a’ magyart újra rabigába görbeszteni akaró törökök ellen 
Zentánál — e’ megye’ kebelében— bajnokul harczolt saját őseink
nek boldog árnyéki; azon őseinknek, mondom, kiket mi hamvaik
ban is dicsőíteni tartozunk, és kik a’ királyi trón’ ’s polgári alkot
mányunk’ megőrzéséért vérükkel öntözék hazánk’ eme’ kánaánjá- 
nak rónáit, mellyekről az ő csontjaikon termett arany kalászokat 
mi jelenleg az áldott béke’ ölében egész kényelemmel aratjuk. Eb
ben i s ,  valamint minden jóban, én fogok példával menni előtte
tek, ’s ime itt az egész megye’ színe előtt és ezen fényes gyüle
kezetben bátran nyilványítom: hogy én sem az uralkodó ház ’s é- 
des hazám iránt jó polgárhoz illő szeretelben ’s tiszteletben, sem 
e’ megye’ boldogsága után szító részvétben, sem végre a’ köteles
ségek’ tiszta ’s pontos teljesítésében soha senki által feliilhaladtat- 
ni nem kívánok.

A’ bírói hatóságot illetőleg: az ember alkotójától nyert sok 
szép jogait szükségképen lerakta a’ társas élet’ oltárára, és azo
kon vásárolt magának személy- ’s vagyonbeli bátorságot, honnan 
a’ földi jólét’ boldogsága szülemlik. Ezen bírói hatóság’ fontossá
gát nem szükséges előttetek fejtegetnem, mert tudjátok ti jól nél
külem is , hogy számtalan esetekben a’ földi jólét’ boldogsága ’s az 
élettel együttjáró becsület határozó szavától függenek ; tudjátok 
továbbá jól, hogy az igazság’ kiszolgáltatása csak a’ gyors végre
hajtás által nyeri meg azon jótékonyságot, melly az ő erköl
csi érdemét teszi, és melly a’ törvényhozás’ szándéka által 
czéloztaték; tudjátok, mondom, mert példák’ tanúsága láttatja 
veletek, mikép kell sokszor egy népes család’ atyjának, hogy a’ 
nélkülözés’ kínját ne említsem, igazságos ügye’ megnyeréséért 
számos évekig várakoznia; annak sürgetésére silány kenyerének 
egy részét éhező kedveseitől megtagadva fogyasztania, sőt sok
szor ügye kívánt diadalmát be sem várhatván j minden vigasztalás 
nélkül sírba szállania: holott a’ bíró levehette volna vállairól a’ nyo
masztó ínséget ’s kínos várakozása’ terhét, szemeiről pedig az ag
godalom emésztő könyeit, ha az örök igazság’ égbekiáltó szavá
ra fogott volna ügyelni.

Aem kevésbbé fontos tekintetű a’ megyei tisztviselőnek azon 
hatósága, melly a politicai igazgatást foglalja körében. E’ ha
tóság alá esnek többi közt az özvegyek és árvák, melly nevezet 
már maga képes részvétet gerjeszteni minden jóért buzgó ke
belben, s azon számos polgártársaink, kikben a’ nemzeti gaz
dagság’ tőkéje egy részben alapúi, kik verejtékük dijából’ fizetik 
a közterheket, vagy azokat görbedve viselik, a’ szegény adózó 
népet éltem itt eme szavaimban, kik szinte hozzánk emelik föl 
szemeiket bonillán bizodalommal. A’ mi bölcs őseink a’ megyei 
hatóság védő szárnya alá vevék őket a’ visszaélések ’s nyomások 
ellen, törvényes teibeiknek igazságos és egyarányos felosztását 
kezeinkbe adák, s pőréiknek följebbviteles útját lörvényszé- 
keniKen vezették keresztül. E' főből t. RR. ’s tisztviselő tár

saim ! a’ polgári kötelességeknek egész folyama ered, mellynek 
az ipar, egyenesség, szóval a’ teljesítendők’ teljesítése által ter
mékennyé lett partjain bőven szedhetjük az erény’ ’s üdvösség’ 
égig illatozó virágait. E’ tágas mezőn mindenikünk szert tehet 
egy külön érdemkoszorúra, mellyen egyfelől a’ hála’ ’s megelé
gedés’ angyala díszük fényözönben, másfelől pedig a’ legdrá
gább gyémánt ragyog az emberiség’ letörölt könyében.

Tek. RR. ’s tisztviselő társaim! midőn ezen figyelmeztető 
szavakat hivatalom’ szellemének sugallatából élőtökbe adám, 
örömmel vallom azt meg, hogy ezen uj hivatalom’ pályája’ elébe 
hajnali fényben sugárzik a’ hiedelmesen biztató remény. Ugyanis, 
ha a’ t. RRnek ’s a’ kebelbeli hatóságoknak nekem telt szíves 
és fényteljes tisztelkedéseit mint irántami rokonvonzalmuknak, 
melly kineveztetésemben szerencsés történetet sejdít, megany- 
nyi csalhatlan jeleit, mellyek engem soha el nem feledhető édes 
örömre gerjesztőnek, kellőleg fontolóra veszem: úgy bizonyára 
mind megyémnek mind magamnak minden jót méltán reméllhetek. 
Mert hol a’ főt és testet — távol minden önzéstől — a’ közjóra ezélzó 
egy érzelem, egy akarat lelkesíti, ott az egész test’ javánál 
egyébnek sziilemleni teljes lehetetlen, annál is inkább, mivel e- 
zen díszes gyülekezetben körülnézvén, olly férjíiaktól látom ma
gamat körülvétetni , kik a’ bölcseség’ tárházából bőven merített 
alapos isméreleiket a’ hoszas tapasztalás’ kincseivel egyesítve 
bírják; kik az erény’ szeretetétől ’s az emberiség’ nemes érzel
métől lángoló kebleikben oltárt emeltek, áldozni minden nagyért 
’s dicsőért; kik ősi alkotmányunkat — eme’ nemzeti szent pallá
diumot— saját életüknél hivebben’s ébren őrzik; kik a’ királyért 
’s hazáért — hű magyarhoz illő nemes elszánással — készek fölál
dozni mindent, mi leikeiknek becses és szívöknek kedves; végre 
kik Rács-Bodrog megye’ évkönyveiben örökké áldva jfognak 
említtetni, midőn azon nagyokról leszen szó , kik világító szö- 
vétnekei valának a’ velők élő ’s haladó kornak.

Ajándékozzátok tehát nekem, t. KK. és RR., előttem igen be
cses bizodalmátokat, hogy legyek én a’ bizodalom’ ’s egyesség’ 
középpontja, a’ mint ezt hivatalom’ természete is hozza magá
val, mellyek’ terhei gyámoló karjaitokban fognak találni könnyeb- 
bűlést; segéljetek engem bölcs és üdvös tanácsaitokkal, hatalmas 
erőtökkel, föltett ’s jelenleg nektek előterjesztett jó szándékimban, 
hogy illy segedelmek mellett biztosan czélt érhessek, és ezzel a’ 
Bácskaság’ jólétét, boldogságát a’ ti közrehatástokkal eszközölhes
sem ; szeretett hazánknak a' viharos időkről való gyászos történe
teinek néma lapjaiból ’s onnan merített százados tapasztalásból 
okulva, örökre távolítsuk el magunktól a’ visszavonás’ és meg- 
hasonlás’ maszlagét, mellynek emlékoszlopa csonlhegyek’ ormain 
épülve áll, és rá vérrel vannak írva oktató betűi. Ne hagyjuk 
ezen drága okulást nyom nélkül lesimulni szíveinken, hanem 
inkább tegyük azt tetteink’ vezércsillagává. Ennélfogva az ál
dott egyetértés testvérileg kapcsolja össze szíveinket, ’s legyen 
jelszavunk az egyesség, mellynek szent frigyére nem egyedül en 
kérlek titeket, hanem e’ nemes megyének nemtője anyai szerény 
alakban élőtökbe lépdelvén, ő is esdeklik azért, javára e szép 
kis hazának, melly a’ visszavonás’ és meghasonlás okából sokáig 
volt már ádáz háborúk’ pusztuló mezeje. így egyetértvén, egye
sítsétek mindnyájan velem a’ közjóra ezélzó gondjaitokat, hogy 
azok foganattal sikerülvén boldogság terjedjen szép rónán a 
Bácskának , mellynek szeretete szívem’ ereivel van összeforrva, 
’s mellytől nem szakaszt el egyéb, mint a’ túlvilág’ ölébe engem 
átszenderítő ’s tetemimet itt elhamvasztó halálom.

Közli Sebők.
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A* magyar  t e n g e r m el léki  kereskedésről .
(V ége.J

M i k é p l e h e t n e  e z e n  s e g í t e n i ?
A végre, hogy minden fenenditett hiányok megszűnjenek, 

kétségkívül törvénykezési rendeléseket is kellene szabni, ’s ezt 
az atyai kormány’ és a’ nemzet’ köz megegyezésétől rövid idő 
alatt méltán várhatni. — Némelly intézetek azonban csak ön
magunktól függenek, ’s azonnal teljesedésbe mehetnek. — Látjuk 
a’ külföldön minő roppant munkák ’s vállalatok létesülnek az 
egyesült társaságok’ állhatatos akaratja állal, ’s a’ magyar ten- 
germelléki kereskedés’ elősegítésére egy társaság’ alkotása any- 
nyival czélirányosabb ’s hasznosabb lenne, mivel itten nem egye
dül a’ pénzbeli nyereség (melly nek — helyes elrendelés mellett — 
okvetetleniil következni kellene), hanem a’ tenyésztők’ főbb ér
deke, t. i. termesztményök’ eladása illendő áron, forog kérdés
ben.

Mennyire akarná ezen társaság vállalatit terjeszteni, önma
gától függene. Hogy e’ részben tág mező áll előttünk, kétséget 
nem szenved, ’s a’ részvevők’ mennyisége ’s nézetei fognák a’ 
további lépéseket elhatározni.

Azon értekezés, mellyet egy érdemes hazánkfia, nagyobb 
kiterjedésű gőzmalmok’ felállítása’ érdekében a’ Duna’ ’s Tisza’ 
egyesülése’ táján, ’s a’ gabonának legottani megőrlése, ’s illy 
alakban további eladása iránt martius’ 20dikán 1836. közrebo
csátott, méltó figyelmet érdemel. — A’ hol a’ fuvarköltség olly 
nagy, hogy a’ termesztmény’ értékét felülhaladja, olt bizonyára 
oda kell ügyelni, hogy a’ terhet lehetőkép könnyebbítsük; már 
pedig elesvén a’ gabonának hüvelyes részei, — mellyeket a’ hely’ 
szilién haszonnal lehetne hizlalásra fordítani, — a’ kész liszt’ 
szállítása jóval kevesebbe kerülne, ezenkivül ha szárazon lenne 
őrletve, a’ további tartásra sokkal alkalmatosabb és jobb a’ gabo
nánál, de becsesb is a’ kereskedésben,— minthogy azonnal 
használható, — ’s a’ külföld’ czéljaira sokkal alkalmatosabb, 
háborúkban pedig uzsorás nyereséggel eladható.

Ha illy nagy mértékben a’ társaság a’ gőzmalmok’ építését 
eleinte föl nem akarná vállalni, lehetne Károlyváros’ táján a’ 
kulpa vizén, amerikai mintára ’s gróf K árolyi Lajos ur’ malma’ 
példánya után malmokat felállítani, mellyek — mint tudva van — 
a’ legszebb lisztet őrlik, ’s kőszénre ’s annyi munkásra szük
ségük nem lévén, mint a’ gőzmalmoknak, jóval kevesebb költ
séget okoznak.

E’ társaság nagy részint földbirtokosokból állván, ezek
nek tulajdon példája által másokat, a’ legjobb féle gabona’ ter
mesztésére serkentene; a’ bortenyésztést ’s azzali kereskedést 
értelmes bánás és jól elrendelt intézetek mellett idővel kétség
kívül elősegítené, ’s a’ kender’, dohány’, ’s egyéb hazai termé
kek’ művelését hathatósan pártolhatná. — Ugyanezen társaság 
továbbá a’ rendesebb hajózás és netalán a’ vontató gőzhajók 
létesítése által, a’ Bánság és Sziszek közti vizi vonali, bátorsá- 
gosan, sokkal rövidebb idő alatt ’s a’ kitűzött időpontra bejár
hatná ; Sziszek ’s Károlyváros közt vasutat állíthatna, ’s Ká- 
rolyvárostól Fiúméig, Pestig ’s Bécsig, rendes szekerezést 
(Boulage) állapíthatna, mellynél fogva bizonyos idő alatt, ’s il
lendő árért, kiki portékáját a’ kívánt helyre juttathatná. — Ez 
nem csak a’ kereskedésnek nagy hasznára ’s könnyebségére 
válnék, mert — n int már felebb érintetett — az ul Fiúmétól Pest 
ig és Bécsig e’ vonalon sokkal rövidebb ’s kényelmesebb; liá
néin a' köznépnek is, melly a’ fuvarozás által szépen kereshetne, 
nem csekély boldogulására fogna szolgálni. — Ugyanezen tár

saságnak végre a’ fő pontokon emberei ’s pénzei lennének, 
mellyek állal a kész pénzbeli fizetések serényen ’s kevesebb 
költséggel teljesít telhetnének.

Eleinte, mig kiteijedtebb összeköttetésbe jutna ezen társaság 
a’ külfölddel, azon termesztmények’ vásárlásával foglalatoskodhat
nék csak, mellyek olly olcsók, hogy rajtok veszteni semmi eset
re nem lehetne. — így lehetett volna 1834ben bátran bort venni, 
lehetne az idén bátran gabonát vásárolni, ’s lehetne a’ dohány
nyal folyvást kereskedést próbálni; mert minden felebb előhozott 
akadályok ’s nehézségek mellett is csakugyan a’ tiszta búzának 
pozsonyi mérője, melly a’ Bánságban 1. fr. 12 krért vétetik, 
’s a' fuvarbérrel ide állítva 2 fr. 30kba telik, itten jelenleg 3 
forinton p. p. adatik el; a' dohánynak mázsája pedig itten, a’ 
pécsi vidékről 12 forinttal, Szeged' tájáról pedig 16tál is fizet
tetik, és igy világos nyereséggel adalhatik el; valamint az 
1837dik évi tavasszal a’ kukoriczán is szép sommák nyerettek.

Különös raktárok’ felállítása Fiumében a’ társaság’ hasznát 
bizonyosan nevelné ; mert készen tarthatván nevezetes mennyi
ségeket, azokat a’ legalkalmasb idő pontban jutalmasan adhat
ná el. — Továbbá ezen társaság oda is fordíthatná figyelmét, hogy 
a’szekerek, ne, mint jelenleg történik, üresen térjenek vissza, hanem 

^viszont fuvarra találjanak, melly által a’ szállítási bér az ide ho
zott ’s visszaküldött árok közt felosztatván, jóval alább szállana, *s 
a gyarmati termékekkel az ország ez utón elláttathatnék. Terjesz
teni lehetne bizonyosan a' kereskedésbeli terveket haszonnal még 
tovább is. így Fiume’ környéke hatalmas forrásokkal ’s folyók
kal bővelkedik. Ezeken jelenleg több malmok vannak, mellyek 
azonban felelte hiányos és egyszerű alkatjok mellett, egyedül 
csak parasztlisztet készítnek. Mennyire lehetne ezen vizeket 
használni, ’s minő hatalmas és hasznos munkákat alkothatna egy 
derék erőmüvész, például szolgál Smith és Mennier uraknak 
itteni papirosgyára, melly szinte egyik itteni folyón állítlaték fel, 
’s most esztendőnkint — gyármüvei a’ világ’ majd minden részeire 
szétküldetvén — nevezetes hasznot hajt. — Ide járul még 
azon, tekintet, hogy Fiume szabad kikötő lévén, némelly a’ kül
földről a’ gyárok’ számára kívántaié anyagokat minden vámfi
zetés nélkül meg lehetne szerezni. —

De elég immár arra figyelmetessé tenni, hogy egy illy tár
saság, jól elrendelve ’s terveit előlegesen megfontolva, mind 
tulajdon számára, mind a’ haza’ ’s egyes birtokosok’ javára 
hasznosan munkálhatna. — A’ főrendű birtokos tulajdonosoknak, 
’s azon vagyonos férjfiaknak, kik újabb időben tömérdek kész 
pénzük’ egy részét országunkban a’ fekvő birtokok’ vásárlás ra 
fordították, önérdeke hozza magával, hogy a’ termesztmények 
bizonyos s illendő áron eszközölhető eladásáról gondoskodjanak. 
Ayerne ezáltal egyszersmind az adózó nép is, több alkalma lé
vén keresni, termesztményeit bő esztendőben eladni, szűk ter
més’ esetében pedig (mint már eddig is történt) külföldről a’ 
könnyebb közösülés által mérsékeltebb áron pótolhatván szük
ségeit. — Atyai kormányunk az illy es vállalatot nem csak nem 
hátráltatná, de bizonyosan hathatósan elősegítené; és igy egyéb 
nem hibázik a’ jó akaratnál és cselekvésnél.

Az el ső  sei yent t e n y é s z t ő  hazá nkban .  
Passardi János Péter, selyemkelme-szövő Olaszországból, 
diából, 1 6 8 0  körül Magyarországba költözött. Ide erk. z\<n 
it mestersége, részint gazdag házassága áltál olly kaiba ju 
hogy képes lön /. Leopold császár s királytól Pellerd es Ara-
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nyos nevű jószágokat Baranya vármegyében tulajdonává tenni. 
Itt lakott feleségével, ki született Egger volt, ’s Olaszországból 
szederjfa-plántákat hozatott magának, mellyeket jószágában elül
tetvén, a’ szederjfát Magyarországgal megismerteié. Ő volt első, 
ki selyembogarakat tenyésztett; gyárt épített ’s drága selyemszö
veteket készített, maga-termesztette selyemből. Érdeméért, mint 
ki első adott ösztönt selyembogártenyésztésre ’s a’ selyemszövésre 
Magyarországban, I. J ó zse f  által 1708. martins’ 25kén magyar 
nemességre emeltetett, ’s oklevelében soknemű érdemei a’ ma
gyarországi műipar’ fölélesztése körül, illően megismertetnek. — 
Kérdés: valljon léteznek e még maradékai ezen Passardinak? 
Pellérd és Aranyos jelenleg Czindery  nemzetségé.

4

Kül fö  1 di ipar .
A’ serte, vagyis azon kemény szőr a’ sertés’ nyakgerinezén, 

melly annál keresettebb ’s drágább , minél nagyobb, eddigelé fő 
vásárokba csak Orosz-, Lengyel- és Morvaországból vitetik 
nagy mennyiségben, minthogy a’ német 's magyar hentesek elég 
o-ondatlanok azokat kefekötök’ számára összeszedni. A’ fővásárok- 
ban mindinkább felszáll ára. Ezelőtt 50 évvel mázsája 50 pengő 
forint volt, jelenleg sokszor 200 pengő forintra is felrúg mázsája. 
Ezen ár leginkább azóta szállott igy fe l, mióta a’ sertét Ameri
kába kezdik kivinni, hol épen olly kevéssé tudják becsülni a’ hen
tesek mint Magyar- ’s Németországban. A’ kereskedésre legha- 
szonvehetőbb sertének legalább három hüvelyk hoszúnak ’s egye
nesnek kell lennie. Csomókba köttetik, J/4 — 1 fontnyi nehézsé
gitekbe. A’ vaddisznó’ sertéje nem jobb mint a’ szelídé.

R é g i  é p ü l e t .
E r f u r t b a n  a’ nnilt hó’ ödikán beomlott a’ mezitlábosok’ 

temploma (evangelicusok’ birtokában), melly e’ városnak már 
600 év óta dísze volt. Néhány évvel ezelőtt a’ villám két osz
lopát megsértette, de csak ez utóbbi hetekben, a’ veszély’ kö
zeledtével, záratott be a’ templom ’s az oszlopok’ kijavításához 
készület tétetett. Még magán a’ beomlás’ napján Müller consis- 
toriumi tanácsos és lelkész több építő művessel együtt a’ kar
zatokon járt, midőn, épen lejönökben , egyik munkás’ e’ felkiál
tása: „A’ kapocskő enged, szaladjatok!» lépteiknek szárnyat ada. 
Alig jutottak be a' sekresty ébe, midőn nyomukban a’ hatalmas 
építmény dörgő robajjal leszakadt.

P o r o s z o r s z á g '  c a t l i o l i c u s  n é p e s s é g e .
1831ben midőn általában 13,100,000 lélekre ment fel a’ né

pesedés, ezek közt 8 millió evangelicus és mintegy 5 millió ca- 
tholicus keresztény vala; a’ zsidók’ száma 168,000 ’s a’ meinno- 
nitáké 15,000. Az egyes tartományok közt az aacheni kerület 
a’ legtöbb catholicusokat ’s a’ legkevesb evangelicusokat bírja: 
t. i. az elsőbbekből 345,000, az utóbbiakból 12,000-et; követke
zik azután M ü n s t e r  300,000 cath., 40,000 evang., ugyanazon 
arány létez Trj ierbenis .  Csak D ü ss  eld  o r f ban ’s K ö b l é n  z- 
ben catliolicus a’ lakosság’ nagyobb része .— A’ cathol. papságot 
1837 elején két érsek, két herczeg-püspök, három püspök,, 
nyolcz felszentelt püspök, 25 perjel ’s 100 kanonok képezé; a’ 
világi papok’ száma 3500, a’ káplánoké ’s helyetteseké I900ra

becsültetett. A’ kolostorok közűi még csak néhányan tartattak 
fen, mellyek a’ betegek’ ápolásával ’s a’ neveléssel foglalatos
kodnak; a’ saecularizált kolostori papság nagyobb részint már 
kihalt; általában az egész cath. papság a’ porosz statusokban 
8000ben vétetik fel.

A’ n u t e s t ’ e r ő s í t é s e  s k i k é p z é s e .
Amoena czím alatt az ismért gymnasia, W erner doctor 

Drezdáhan, egy 86 magyarázó alakkal ellátott írást adott ki, 
nielly tudományos oktatást nyújt, az ifjabb nőnemnél a’ testi kel
leni miként képeztethetik ki ’s a’ testi erő hogy fejtettetik ki 
alkalmas módon. Illy oktatás-háznak aláírások általi építésére 
Drezdában serényen vitetnek az élőmunkák, hogy Münchent 
elérjék, hol a’ király’ bőkezűsége által épen most áll fel egy 
illy nemű intézet, nielly M aszmann  professor’ vezérlésére bí
zatott.— Ha megfontoljuk, milly befolyással van a’ nőtest’ tel
jes kiképzése az emberi nemnek mind testi, mind (merjük állít- 
ni) szellemi előhaladására, lehetetlen nem óhajtanunk, bár ná
lunk is hazánk’ minden részein létesülnének illy intézetek, mire 
a’ pesti, Schöpf doctor által alapított ’s annyi sikerrel fenálló 
orthopoedi már derék élőmunkának tekintethetik.

R a b o k .
Azon iszonyító tapasztalás, hogy évenkint igen sok gyermek 

kiséri szüleit a’ fogházakba ’s ott ezekkel együtt zárva tartatik, 
a’ s v é d  kormányt egy körlevélnek kibocsátására bírta, mellyben 
e’ visszaélés keményen elliltatik, kivevén a’ még gyenge korú 
kisdedeket, melly iránt a’ törvényekben már úgyis foglaltatnak 
rendszabások. Ha a’ gyermekek még nincsenek azon korban, 
hogy élelmöket megszerezhessék, ’s ha rokonaiktól sem kaphat
nak semmi segedelmet, akkor a’ szegények’ curatoriuma (gond- 
viselősége) fog rólok gondoskodni.

A’ g e n i e  i s m e r t e t ő  j e l e .
Egy fiatal költő Berlinben a’ reggeli órákban egy barátjá

hoz m egy, és szokása szerint minden szó nélkül a’ pamlag’ 
egyik szegébe vonul. Barátja, ismervén hallgatékony természetét, 
épen nem zavarja, mindazáltal megkínálja egy findzsa kávéval. 
A’ költő iszik, mialatt arczán valainelly különös tetszőség lát
szik ébredni, azután kapja kalapját, ’s félig elnyomott szavakkal: 
„Ez az első meleg, niellyet már három nap óta Ízleltem“ hagy
ja el a’ szobát. E’ költő’ neve — Grabbe Keresztély. — Grabbe, 
a’ jelenkor’ egyik leggenialisabb drámaköltője, Berlinben csaknem 
éhhel halt meg 1836ban. Egy halála előtt nem régiben irt leve
lét igy végzi: Nem tudom, ha mint az emberek mondják igazán 
genie vagy ok e ; de azt tudom, hogy a’ genienek egy ismertető 
jele — az éhség — nagyon közös velem.

P. E.

' P ó r n é p - c h a r a c t e r .
Midőn Madridban 1823ban K i e g o  general a’ vesztőhelyre 

vezettetnék, ugyanazon pórnép, nielly neki, a’ szabadság’ apos
tolának , 1820ban Madridba lett bejövetelekor diadalt szavazott, 
’s leírhatatlan örvendezések közölt kisérte kocsiját a’ királyi 
palotáig, őt most, csak három év múlva, a’ sző’ legszorosabb 
’s legbaromibb értelmében, szét akarta szaggatni; a’ mi valóban 
az akkor Madridban parancsolt franczia hadi kormányzó’, de la 
Verdiére marquis’ , előrelátása ’s óvó rendszabásai nélkül meg 
is történt volna. Midőn az erről neki Sevillába megküldött tu- 
dósítást VII. Ferdinánd — ki a’ spanyol charactert kétség-ki vü 
jobban ismerte, mint akarmcJIyik azon kormányférjfiak közül 
kik az ő halála óta a’ statushajó’ kormányzását egymás’ kezébő 
kiragadák — elolvasó, felkiáltott: So/i los mismos perros con 
otros collar es!  (Ugyanazon kutyák, csak más nyaklánczokkal!)

P O Z S O N Y B A N .
Alapíta és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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E gy  p á r  szó
a' színészetről és s%iniya%yatásról *J.

Tapasztalásbál tudván, hogy darázsfészekbe nyúl, ki a’ 
színészetet, bár a’ legjózanabb ’s részrehajlatlanabb kritikával 
illeti, előre is kinyilatkoztatom, nem akarok kritikát írni; mert 
tán egész világon a’ leghálátlanabb nyesés és tarlás színészetet 
bírálni; annál hálátlanabb, mennél sülyedtebb művészi állapot
ban van ez; pedig bármilly magasan lobogó hazafiságunk mel
lett is meg kell vallanunk, hogy nálunk a’ színész, főkép a’ 
nem pesti, csak Isten’ irgalmából tanul valamit. — Igaz, hogy 
Isten’ irgalma véghetetlen, hanem igaz az i s , hogy annál vé
gesebb a’ magyar színész’ szorgalma, ’s merem állítani, hogy 
mindaddig, inig azon belénk rögzött ideát ki nem irtjuk, hogy 
a’ színészetet hazafis ágból kell pártolni, soha a’ magyar szí
nészet, iskola nélkül mint m a, művészi tökélyre nem fog fej
lődhetni. — Mert mi történik közönségesen nálunk most? — 
Fellép nálunk valamelly vándortársaság a’ haza’ egyik vagy 
másik városában ’s felszólal: „lm itt vagyunk; érezzük ugyan, 
hogy gyengék tehetségeink, hanem, oh hazaíiság, a’ te zse
beidre appellálunk!“ — Vagy : eléáll egy igazgató, miután látja, 
hogy a’ színház naponkint üresedik ’s fölemeli szavát a’ közön
séghez : „Éráim és asszonyaim! én mindent elkövettem, de na
ponkint üresedik a’ színház; oh hazafiság, a’ te zsebeidre ap- 
pellálok! jövel és pártold e’ színházat, mert bizony elvész a’ 
nemzet! — ’s ha illy szivrepesztő felszólításokra megindul a'

E’ czikkely’ felvételére egyedül azon ok bírt, hogy Hírnökünk’ f. e. 
2dik számában szinte felvettük a’ pesti magyar színház’ i g a z g a t ó 
s á g á n a k  azon jelentését, mellynek Ildik pontja imigy hangzik: 
„II. Tapasztalván a’ pesti magyar színház’ igazgatósága azt, hogy 
mind honi mind külföldi hírlapok gyakran igen fonák és alaptalan 
híreket közlenek a’ magyar színház felől: ezennel kinyilatkoz
tatja, hogy h i t e l e s  t u d ó s í t á s o k n a k  csak azokat ismeri el 
és akarja f?) tekintetni, mellyek a’ hírlapokban a’ színház’ igaz
gatójának neve’ aláírásával közöltetnek. Pest . . . ’stb. Bajza 
J ó zse f  m. k -, igazgató.“ — Hogy akármelly művészeti ’s tudomá
nyos dologról vagy intézetről csupán a’ h i v a t a l o s  tudósítások 
legyenek h i t e l e s e k  ’s tekintessenek ollyakdl: ez olly követe
lés, mellynek, akár az igazság’, akár az előhaladás’, akár a’ nyil- 
ványosság’ érdekét tekintsük, hódolnunk teljességgel nem lehet. 
A’ tudományok’ országában még teljes épségében áll fen az egyen
lőség’ elve ’s azon csak némellykor rendkívüli elme-óriásság (mely- 
lyet azonban a’ magyar színház’ igazgatóságában kinyomozni ed- 
digelö szerencsénk nem vala) némileg tulemelkedhctik. De a’ mellet 
is minden követelt csalhatatlanság, suprematia, egyedárússag min
dig száműzve volt a’ muzák’ köréből. Munkácsy ur’ következő 
czikkelyének felvételével tehát legközelebb is ezen protestation- 
kat akarjuk tettleg is megerősíteni, egészen egyet értvén az író
val mindazokban, miket a’ színmüvek’ vizsgálata és vizsgálóig kö
rüli nagyobb n y i 1 vá n y o s s á g ’ ügyében mond; ellenben a jelen 
értekezésben foglalt s z e m é l y t  é r d e k l ő  gyanúkat vagy két
ségeket, mellyek iránt illető birák nem lehetünk ’s lenni nem is 
kívánunk, egészen magokra hagyjuk. I  szerk.

közönség’ szive 's oda ad 1 frtot, komolyabb megfontolás után
y£y látja, hogy bizony nagyon rósz hazafiságra dobta ki forint
ját; mert a’ művészetnek szoros föltétele: megérdemelni mit 
követel, 's nem követelni mire érdemtelen. — Igenis, a’ mű
vészet’ akármelly nemében sokat ígérő, fejledező elméket pár
tolni, ez a' szelíd civilisatio’ nemes szelleme, de erre is mint
egy erőtetni akarni a’ közönséget, czéltévesztett irány. Kést 
adunk a’ gyermek’ kefébe, mellyel előbb-utóbb nyakát szegi, 
ha a’ művészetet, legyen annak jó vagy rósz iránya, legyen 
a’ pártolás rá nézve üdvös vagy káros, föltétel nélkül, csupa 
hazaíiságból pártoljuk. Pedig milly viszonyban állunk színésze
tünkkel most? Ha megtörtént egy párszor, vagy tán többször is, 
hogy valamellyik színész tapsot aratott, mert hisz a’ vak tyúk is 
találhat gyöngyszemet; — pedig iskola nélkül, örökké csak ta
lálunk, — ha mondom valamellyik színészt e’ szerencse meg- 
kisérté, túl esett ő ezen innen csaknem minden művészi ipa
ron ; ő a’ színművészet’ legtökéletesb mintájának hiszi magát, 
’s jogosítottnak arra, hogy most már hazaíiságból tapsokkal is 
halmoztassék. A’ közönség tehát hazaíiságból színházba járjon, 
akármiilyen idegenítő az igazgatás; hazaíiságból tapsoljon, de 
egyszer már valahára ugyan azon hazaíiságból ne kívánhassa, 
hogy az igazgatásnak legyen józanabb, legyen czélszerííbb irá
nya. — Menthető még e’ hazafiság’ követelése olly közönség
nél, melly művészi követelést nem ismer; de nem igy áll a’ 
dolog Pesten. Itt a’ közönség nem csak művészi követeléssel 
bir, hanem itt a’ magyar színészet, a’ két fővárosban, concur- 
rentiában áll két színészettel, melly a’ közönség’ kivánatihoz si
mul , ’s mellynek mind a’ kettőnek igen ügyes practikai tapin
tata van, a’ magyar színészet’ fölibe kerülni, vagy azt sakban 
tartani ’s magát a' hazafiságot is, minden boszorkányság nélkül, 
kísérletbe hozni; mert teszem: ma adnak a' pesti német szín
padon, egy már tán százszor adott, de mindig szép operát, a’ 
magyar színházban pedig egy sánta-béna színjátékot; holnap 
a’ német színházban egy csupa élettel tele paródia kerül szín
padra , a’ magyarban ismét színjáték; holnapután a’ németben 
megint egy műéleménnyel tele opera, a’ magyarban pedig új
ból ismét színjáték. Most már a’ legjobb hazafi a’ világon, 
mind a’ három nap azon gondolattal ébred fel, hogy ma magyar 
színházba megy; de megtekinti a’ német ezédulát is; megte
kinti első nap, második nap, harmadik nap; hazafiságát a’ mú- 
élemény mind a’ három nap kísérteibe hozza, s ugyan kérdem : 
nem a’ legjózanabbul \iszi e az illy hazafi mind a' háromszor 
forintját a’ német színházba? — Ha abból áll a' hazaíiság, hogy 
minden roszra hazaliságot követeljünk, úgy valóban a Icgerlel- 
mesebb, legjózanabb, legműveltebb rész nem lészen hazafi.

\
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Ne hunyjuk be szemeinket az illy igazságokra, 's a’ va
kító indulatoknak ne legyünk örökké rabjai; férfiakhoz, épen 
erős akaratot ’s szilárd elvet követelő férfiakhoz illik, a’ hibát 
mindenütt átlátni, ’s ha rósz utón tévelygőnk, jobbra térni. — 
„De mitévők legyünk?! feljajdul a’ magyar színészet: hiszen 
nem Írattak magyarban tanuságos kritikák, mellyek képezhetné
nek, vagy mellyek, a’ már művészi haladással játszott szere
pekben, tökéletesbbé idomíthatnának.“ — Nem akarok a’ köze
lebb lefolyt egypár évről szólani, mikor ezen állítást nagy fen
nen a’ publicumba dobta a’ nagyhírű szerkesztő  társ  (nóta 
bene: nem a z  enyém) , Bajza József ur, ’s mikor ez odadobott 
állítással, nagy hírét is, az azt környezte magas nimbusból, a’ 
földre dobta. — Igenis, volt idő, mikor az akkorban bizony 
nem a’ legroszabb kritikákról, erővel a’ publicumra akarák tolni 
azon hiedelmet, hogy azok a’ magyar színészeten rontottak; 
a’ közönséget a’ játékszíntől elidegenítették ; magokat a’ színé
szeket elkeseríték. — Az idők elmúltak. — Herczeg Grassal- 
kovich’ magtárából egy szép búzaszem esett a’ mellette tengett 
üres telekbe; kikelt belőle a’ magyar színház, ’s most mégis 
csak ott vagyunk, hogy elmondhatjuk, mit a’ bő áldásra jött 
csapáskor szokunk mondani: „Adtál Uram esőt; nincs köszönet 
benne.“ — Csodálatos, hogy ezen szép reményekkel biztató 
intézet épen olly férfiú’ igazgatására bízatott mint Bajza ur, 
kinek egész literatori pályája mindekkorig azt bizonyítá, hogy 
kezei közt mindig elveszett a’ gyermek: igy járt az „A urora“, 
igy jártak a’ Nemesis’ súlyától méltán elnyomott „K ritikai lapok“, 
’s nagyon félő, vagy inkább igen nagy hihetőséggel gyanítható, 
hogy azon Bajza, ki egy ideig a’ literatori dictatorságot bito
rolta, ki a’ „külföldi já ték sz in t“ megindította, de tönkre jut
tató; hogy azon Bajza, mikép most a’ magyar színház’ csillag
zata mutatja, ugyanezen ügyes mesterségét a’ „ belföldi j á 
tékszínen“ végzendi. — De valljon a’ kritika lesz e ennek oka? 
valljon a’ kritika fogja e e’ színházat nem csak financiális, hanem 
szellemi tekintetben is tönkre juttatni? Valóban nem: mert hi
szen a’ kritikákat Bajza ur’ két társa írja ’s azok a’ legalkal- 
masbak arra, hogy a’ színészek ugyan el ne keseríttessenek, de 
más részről e’ kritikákból tanulni is , talán elbizottságon kívül, 
semmit se tanulhassanak. Nem lehet ugyan a’ pesti színésznek, 
ha művészetéhez csak egy szikrányi hajlandósága van is , nem 
tanulni, mert mire a’ krititika nem oktatja, van módja azt a’ 
két német színpadon gyakorlatból látni, hallani, és gyakorlatilag 
sajátjává tenni. Bátran elmondhatni ez okból, hogy azon idegen
kedés, melly a’ publicumban a’ magyar színház iránt napról- 
napra tovább harapózik, nem a’ színészek’ vétsége, hanem az 
iyazgatóé.

Ugyan vallja meg Bajza ur igaz lelkiösméretére, gondol
kodott e e’ magyar színháznak minden tekintetben lélekbe járó 
hivatásáról, feladatáról? és ha igen, úgy bizonyítsa be azt ha
ladék nélkül.

K é t  fő fe l a data van e’ j á t é k s z í n n e k .  Kérdem tehát 
Bajza urat:

„Miből áll e’ két fő feladat?  és mi módon akarja Bajza  
ur e' két fő  feladat' sükerét eszközölni

Épen nem czéloin itt aenigmába burkolni a’ dolgot, mert 
azt hiszem, .maga Bajza ur meg fogja engedni , hogy azon 
ügyről, meilynek ő igazgatója, tökéletes ismeretének kell lenni. 
— Ne mulassza el tehát Bajza ur a’ publicum előtt kifejteni 
e ’ dolgot, mert a z , mit Bajza ur eddigelő a’ színház’ igazga
tására tett, csaki gyan oda mutat, hogy sem ez intézet’ financiá
lis értékét, sem a’ kork.vánatot, sem e’ játékszín’ hivatását?

úgy mint tulajdon magáét is , nem értette. — Azonban elvárván 
a’ Bajza úrhoz intézeti kérdés’ megfejtését, ez alkalommal arról 
akarok csak egy pár szót szólani, mit Bajza ur e’ színház’ szel
lemi gyarapítására tön, vagy tenni jónak látott.

Múlt december hónapban e’ következő jelen tést bocsátó az 
igazgató ur közönség’ elébe. (L. a’ Hírnök’ f. e. 2d. szám.)

Kérdem már most: fog e gondolkodó, a’ közönségtől is
mert, kedvelt iró tollat ragadni kezébe, hogy illy mystifikált je
lentésre, akár színmüvet, akár opera-textust, akár pedig úgy
nevezett paródiákat, énekes bohózatokat— mert Bajza ur szerint 
vannak nem úgynevezett paródiák és nem úgynevezett bohó
zatok is; — hogy mondom: mindezekből választva, valamit Írjon? 
A’ gondolkodó iró legelőször is azt fogja tudni kívánni: kikből 
áll azon választmány, melly müvét szigorúan vizsgálandja meg; 
Bajza űrből és társaiból? akkor ha e’ gondolkodó iró nem socim? 
sociorum, azaz maga is nem társa e’ társaknak, bizonyosan nem 
fog irni, vagy Írott munkáját nem fogja olly társak’ vizsgálata 
alá bocsátni, kiknek minden tetteit pártoskodási üldözés bé
lyegzi. Példák vannak rá, mellyek minden jobb érzésű ember 
előtt idegenítők, hogy ne mondjam undorítók.

Szükséges volna tehát mindenek előtt tudni, kik lesznek a’ 
vizsgáló bírák?

Azonban a’ gondolkodó iró e’ jelentések’ fonalán tovább 
megy. Müve ollyan, hogy a’ legszigorúbb vizsgálatot kiállhatja; 
a’ választmány azt, mert hatást ígér, el is fogadja; de a’ jelen
tések' 4d. pontjában úgy látja, hogy még ezután is az előadás
kor megbukhatik színmüve : valljon lesz e ez írónak bizodalma 
az igazgatóhoz, ki mind a’ mellett hogy müve hatást Ígérőnek 
találtatott, az előadást úgy intéző el, hogy a’ színmű megbukott: 
mert színpadon megbuktatni a’ legremekebb müvet is lehet, sőt 
tán mennél remekebb a’ m ű, kontár igazgatás mellett annál 
hamarább buktathatni meg. Micsoda garanliája van tehát ez 
esetben az Írónak, nem csak eredeti munkája, hanem világszerte  
elismert remekművek' fordítása után is ? Nem fogja e az illy 
iró szemügyre venni, hogy az eddigi igazgatás ollyan volt, mint
ha készakarva szándékozott volna a’ legroszabb lenni. De föl
teszem: biztosíthatja magát az iró a’ baligazgatás ellen és — 
conditio sine qua non — szerepeit csak az általa kijelelt sze
mélyektől kívánja játszatni; a’ gondolkodó iró még ezenfelül 
egy kissé calculálni is fog. — Igen humánus gondolat, és va
lóban ideje is volna már egyszer, hogy ne csak a’ sinecuristák, 
vagy hogy világosabban fejezzem ki magamat, ne csak a’ ma
gyar tudós társaságnak semmit sem dolgozó tagjai fizettessenek 
munkátlanságukért, hanem a’ munkás írónak is legyen díja, szor
galma után. De mikép áll e’ jelentések szerint a’ jutalom vagy 
munkadíj? — Színmüve után »egy egész bevételt nyer” az iró. 
Az első előadásból */5, a’ másodikból */*» a’ harmadikból ismét 
2/5 részt, és kötelezi m ayát a z  igazgatóság , »hogy a’ három 
előadást egy éven tá l nem fogja halasztani.” — Mit tesz ez 
más szavakkal? Ez más szavakkal ezt teszi: »Te iró, készíts 
nekem egy darabot, melly képes a’ színházat megtölteni; én elő 
fogom adatni. Darabod bizonyosan megtöltendé a’ házat, hanem 
januar. lődikén olly irtóztató hózivatar volt, hogy csak egypár 
ember jöhetett a’ színházba, itt van a’ bevétel’ */5 része, nesze 
5 garas. Már most, édes atyámfia, ez öt garasból élj tisztesen 
december’ 30dikáig és december’ 31 dikéig; akkor aztán, kétszer 
egymásután, ismét elő fogom adatni darabod ; addig azonban 
sem kinem nyom athatod, sem elnem  adhatod; de december’ két 
utolsó napján, akármiilyen rósz idő lesz, reményiheted, hogy 
kapsz ismét legalább » t iz  garast.” — „Köszönöm (mond az
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iró). De hátha igazgató ur december’ elteltével, mindjárt uj 
esztendő’ napján, müvemből 900 forint tisz ta  hasznot fog be
venni, nem fog a’ 15 garasra nekem semmit se' rá fizetni?« — 
»Nem, felel az igazgató mert igy egyeztél.» — »Igen de 
hiszem a’ májusi, vagy őszi szép napokban is lehetett volna a’ 
darabot ismételve adni.» — »Hja!» azt mondja vállvonítva az 

gazgató, ’s a’ pörnek vége.
De tekintsük komolyabb oldaláról e’ dolgot; mert meglehet, 

hogy Bajza ur és társai erre azt mondják : »már, minő nyomorult 
humor ez!» — ügy látom én ’s azt hiszem, úgy látják velem 
a’ részrehajlatlan vizsgálók, hogy annak, ki remek müvet ir, ta- 
lentoma egy mérlegbe tétetik itt azéval, ki Galotti Emíliából és 
Ekebontó Borbála’ szoknyájából valamit összeférezelt; fölteszem, 
hogy a’ nagy talentomu iró elég vigyázatlan lesz, azaz: nem 
fog tudni egyszersmind calculálni is , és remek müvét oda adja 
Bajza urnák, hogy Bajza ur azt a’ színen megbuktassa. De 
fölteszem már most más részről azt, hogy e’ remek mű’ Írója 
calculálni is tud: oda fogja e ez adni az igazgató urnák színmü
vét? azt mondom, nem: mert mit reménylhet színmüve’ előadásá
ból, és pedig egy egész esztendő alatt, januar. 1-sőjétől decem
ber’ utoljáig? 600—700 forintot; holott más részről, — vegyük 
a’ dolgot úgy a’ mint áll, — 8 — 9 hónap alatt, a’ magyar tudós 
társaságtól, ugyanezen remek müvért 100 arany jutalmat ’s 
igy néhány száz forinttal többet várhat; mert jól megjegyezzük, 
fölteszem ezen íróról azt is , hogy egyszersmind politicus, és 
hozzá simul Bajza úrhoz, Schedel úrhoz ’s a’ többihez. — Vizs
gáljuk a’ dolgot egy kissé tovább: ugyan kérem nincs e azon 
i ró, ki olly darabot i rt , melly háromszor, tán történetesen, 
megtelté a’ színházat, egyformán jutalmazva azzal, kinek mun
kája tízszer, tizenötször és mindig tele csődíti a’ házat? — De 
netán szememre hányhassa az igazgató ur, hogy mindig csak 
a’ meleg kása körül forgok, igenis, megvallom: én is részem
ről írnék még egy úgynevezett vagy egy nem úgynevezett 
paródiát, (a’ mint tetszik), de 15 garasért, mint a’ mikép már 
tettem, nem teszem, hazafiságból pedig, — épenséggel nem 
teszem ; mert ez annyit tenne: mint a’ szegény favágótól azt 
kívánni, hogy hazafiságból fűrészeljen nekünk három darabra egy 
öl fát, és csupa hazafiságból még aprítsa is fel. — Az illy ha- 
zafiságot követelje maga a’ haza olly Íróitól, kik sinecuráik után 
különben is ingyenélők.— És valljon ösztön e az, hogy eszten
deig az iró, mig a’ jutalom-előadások’ ideje eltelt, munkájával, 
sajátjával kénye, kedve szerint ne bánhasson, hanem egészen önké
nyére legyen hagyatva egy igazgatónak, és pedig olly igazgatónak, 
mint Bajza ur. — Lehet hogy e’ jutalom-jelentéseket azok, 
kiknek képzetei ’s reményei igen fölcsigázottak , máskép fog
ják látni; de hidegvérű megfontolás után, mindezekből nyere
séget a’ színház’ részére ’s illő jutalmat az írókéra nem remél
hetni. Azonban fel van híva Bajza ur egy olly kérdés’ megfejté
sére, mellyből mint igazgató, e’ tán hibás véleményt is felvilá
gosíthatja. Munkácsy.

A’ f ü g g ő  h i d a k ’ a l k a l m a z á s á r ó l .
Némelly jegyzetek „On suspension Bridges« czímű angol emlékirat’ vé
gén, Steicart Dretcry Károly — a’ civil Engineers Institution’ tagjától, 

London 1832. — Közli Wester Imre, magy. orsz. mérnök.

A’ függő hidak’ alkalmazása néhány év óta olly hathatósan 
növekedett ’s még mindig olly igen növekszik, hogy a’ kérdés 
felett: „valljon mennyiben alkalmasok vagy nem?“ némelly észrevé
telek aligha helyen kívül leendnek itt.

Egy függő hid’ jeleskedő tulajdonsága annak függetlensége 
a folyó medrétől, melly fölött áll. Innen olly szélességre vihe
tő, mellyen különben vagy a’ folyó’ rohanó ereje, vagy a’ par
tok’ nagy magassága miatt oszlopot egy kőhíd’ számára felállí
tani lehetetlen.

Legértékesebb tulajdonságai továbbá: a’ könnyűség és se
besség, mellyel fölépíttethetik, a’ szükséges építőszerek’ minél 
kevesbsége ’s az innen származó költségkímélés.

Ezen elsőségek, egyesülve azon elegáns könnyedséggel, 
melly a’ függő hidaknak csaknem tündéri bájt kölcsönöz, köny- 
nyen túlbecsülésre vezethetnek ’s alkalmaztatásukat használhat- 
lan helyekre is ohajtathatják.

Meg kellene jól fontolni, hogy függő hidak, még a’ legerő
sebb, eddig felvett, arányok szerint építve is , hasonlíthatlanul 
gyengébbek, mint kő- vagy öntött vasbóli ívhidak. Nem létez 
függőhíd, melly képes volna a’ szakadatlan terheket megbirni, 
mellyek napon- ’s óránkint a’ londoni hídon *) összetorlakodnak.

Egy erős és szakadatlan közlekedésre rendelt hidat, melly 
gyakran nem csak a’ közönséges embertolongás és a’ rajta ke
resztültakarodó katonaság által terheltetik, hanem nagymennyi
ségű terhes szekerek’ erőhatalmas ingatásainak is kitéve, álta
lában egy nagy város’ élénk részében álló hidat nem kellene a’ 
függő-elv szerint építni.

Mert, ha erősebb nem volna, mint legerősb függő hidaink, 
bizonyára elegendő t a r t ó s s á g g a l  nem bírna. Másrészről, ha 
erőssége, az elegendő fokig öregbíttetvén, képes leendne sza
kadatlan terhét biztosan elbírni, akkor nehézsége, a’ lánczok’ 
felvonásának terhes volta ’s a’ falazat’ szaporodta a’ költséget any- 
nyira gyarapítaná, hogy kétséges volna utóbb: valljon nem kerül 
e többe, mint a’ kő- vagy öntött vasbóli ívliid kerülne.

Ide járul még, hogy függő hidak közönséges ívhidakkal 
tartósságukra nézve soha sem vetélkedhetnek, mivel lóbálás- 
nak vannak kitéve, minek törvényei, adati hatásának pontos ki
számítására, még nem ismertetnek, de a’ melly egy nehéz híd
nál mindenkor veszedelmesebb, mint a’ könnyűnél.

A’ czél egy függő hid’ építésénél tehát ez: azt vagy olly köny- 
nyűvé tenni, hogy sajátképi lóbálásai neki ne ártsanak; vagy, 
a’ mi tán csak minden tizedik esetben kivihető, azt a rajta vi
endő terhekhez képest olly nehéz ’s merevenné tenni, hogy a’ 
teher igen meg ne lóbálhassa. De ez olly függő hídnál, melly 
képes legyen annyi terhet, mennyi csak reá fér, felvenni, ki
vihetetlen.

Nagy szélességeknél, hol fontos a szakadatlan összekö
tés’ fentartása, ’s hol ezenkívül, a’ járók’ száma egyszerre 
ritkán nagy, a’ függő hidak csodálatra méltó elsőséggel bírnak; 
mivel csaknem minden szélesség ’s magasság fölé aránylagos 
csekély költséggel illeszthetők.

Sok olly helykörülmény is van, hol szokásban volt, ívhida- 
kat kőből nagy költséggel építeni, de hol mindazáltal a’ keres
kedés kiterjedésének azon arányát meg nem haladá, melly, he
lyes felszámítás után, egy függő hidra elégséges fogott lenni.

A’ katonaságnak függő hidak igen alkalmasok. A lánczok 
vagy alatságok, a’ gerendázat, a’ pálya könnyen előrekész.t- 
hetők gyámoszlopok’ felállítására, ’s egy egész függő hid való

ig New London Bridge. Sajátsága öt elypticai ívében áll mellyek 
J a’ Themsén átnyúlván, annyi boltozatot képeznek. A legnagyobb 

közép boltozat-ív 24 bécsi ö l, 2 '|, láb feszítő szélességű, egy 
majdnem 2 8 'L lábnyi ívmagasságnál. Az egész híd gránitból s 
1824—1831ig építtetett G. Hennie áltál. A ko%lu jcyy%
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ban sokkal könnyebb móddal állíttathatnék fel, mint a' hajóhíd,
’s ha a’ szükség úgy kívánná, könnyebben ki is szedettethetnék. ;

Jó sikerrel alkalmaztathatnának hegyes vidékekben is, nagy 
mélységek’ összekapcsolására. A’ s i m p l o n i  ’s s z. g o t t h a r d i  
utón, a’ Schweizból Olaszországba vezető hires ösvényen, p. o. 
a’ mélységek, mellyek hidak által kapcsolvák össze, sokszor 
több száz láb mélyek, noha nem szélesek, ’s a’ bérezek’ előlső 
része olly meredek ’s előrecsüngő, hogy azokra ívhidakat épí
teni csaknem teljes lehetetlenségnek látszik. A’ költség tehát, 
mellybe kerültek, mód felett nagy lehetett. Egy függő hid ezen
kívül valamelly erős katonai ösvényen még inkább hatalmában 
van az embernek, mennyiben t. i. egynéhány kapcsoló henger’ 
kiemelésével az egész hidat, a’ nélkül hogy elrontsa, igen ha
mar elbonthatja, ’s igy az ellenséget gátolja vagy visszatartja; 
midőn ellenben, hogy ezt egy kőhidnál tenni lehessen, azt vég
kép el kell pusztítani, mi nem csekély költséggel ’s idővesztés
sel hozathatik ismét helyre.

Oszlopokra épített, a’ tengermelléken a’ tengerbe nyúló hid- 
nemü pályákra, nyílt összefüggéseknél fogva felette alkalmasok
nak lenni látszanak. Ha a’ tartó oszlopok pilótákra épilvék, ön
magokban mint erős, de nyitott állvány alkotvák, a’ lánczok a’ 
pályával elég szorosan egybekapcsolvák, hogy a’ hid olly mere
ven lehessen, miilyen kevés nehézség mellett csak lehet, hogy 
a’ lóbálásnak ellentállhasson, a’ nélkül hogy azt nehézsége által 
io-en öregbítse : akkor tartó oszlopot olly biztossággal süllyeszt
hetni a’ hullámokba, hogy az soha sem fog kárt szenvedni

Tartósságáról a’ függő hidaknak az időn kívül semmi és 
senki sem hozhat bizonyos ítéletet. A’ lánczok 9 tonna nehéz
séggel, egyegy négyszög hüvelykre, próbáltattak meg, 's illy 
feszülésnél nem nyúlnak. De semmi esetre nem következik eb
ből , hogy a' vas szakadatlan terhelésnél 9 tonnával egyegy 
négyszög hüvelykre, épen semmit nem károsodhatik, noha a’ 
próba’ rövid ideje alatt egy illy károsodhatásnak legkisebb nyo
ma sem láttatá magát. Hasznos vizsgálat fogna lenni, vasruda- 
kat különféle nehézségekkel, 7 tonnát egyegy négyszög hü
velykre, ’s igy fölebb ’s fölebb megterhelni ’s terhökkel együtt 
több évig, ugyanolly körülmények között mint egy hídnál, a’ sza
bad levegőnek ’s időjárásnak kitéve hagyni. IVoha egyébiránt a’ 
lánczok bekátránozás és festés által a’ rozsdától megóvatnak, ’s 
ez által bizonyos fokig biztosíttatnak; mindazáltal mégis hat rá- 
jok romboló erő, mint az a’ festéknek néhány év mulvai leva- 
karása’ ’s újra befestése’ szükségéből eléggé kiviláglik. Milly 
nagy kiterjedésben ’s mennyire emészti föl e’ titkos surlás a’ 
vas’ részeit s csökkenti ennek szilárdságát, a’ nélkül hogy azt 
a’ szem észrevenné, meghatározni nem lehet.

Jó volna tehát talán, inig ezen viszonyok tapasztalatok’ ut
ján nyerendett következmények által közelebbről meghatároz- 
tatnak, a’ függő hidakat erősebbekké alkotni, mint közönsége
sen szokás, vagy pedig egyik másik hengerét ’s tagját évek múl
va kiemelni ’s ismét próba alá vetni, hogy meg lehessen győződ
ni, mikor kelljen a’ hidat kijavítni; mert egyáltalában nem kö
vetkezik, hogy egy lánczhid, melly most 1000 tonnát bír meg, 
egy század múlva is annyit a is élhessen el.

E l ö l e g e s  f e l e l e t .
Századunk' 1838dik évi 2dik számában a’ I5dik Irtisábon ***esz 

***int elharapott név alatt költ „Felszólítására álljanak itt fele
letül a' következendők Kottm eierbö\:

„Da man es höchst unwahrscheinlich fand, dass das hohe, 
„fast tausendjährige Menschenalter gleich nach der Noachischen 
„Fluth fast zu dem jetzt gewöhnlichen herabgesunken seyn sollte; 
„da man zur Erklärung eines solchen sonderbaren Phänomens 
„auch nicht das Geringste in der Geschichte auffinden konnte; da 
„sich endlich gegen die Authenticität der Mosaischen Genealogie 
„nichts mit Grunde einwenden liess: so sind von den Auslegern 
„verschiedene Hypothesen, zur Hinwegräumung jener Schwierig
k e i t ,  angenommen worden. In der Einfachheit der Diät kann 
„die Ursache eines so ausserordentlichen Lebensalters nicht lie- 
„gen, zumal da diese, nach Moses Erzählung, bei den Zeitge
n o ssen  Noahs wahrlich nicht musterhaft war. — Einige haben 
„daher angenommen, dass unter den Jahren Mondénjaimé zu ver
steh en  w ären. Es ist freilich nicht zu läugnen, dass man w irk- 
„lich in den altern Zeiten hin und wieder nach Mondénjaimén ge
rechnet habe, wie z. B. das Zeugniss Diodors des Siciliers be
w e ise t . (So wirds erklärbar, wie einige alte ägyptische Könige 
„1200 Jahre regieren konnten.) Aus dieser Hypothese aber ent
s te h t  eine andere Schwierigkeit, welche im Grunde noch grös
s e r  ist, als die, welche man zu heben sich bemüht. Es würden 
„nach dieser Rechnung die Menschen vor der Sündfluth kein so 
„hohes Alter erreicht haben, als nachher; es würden einige An- 
„tediluvianer schon im fünften Jahre haben Kinder zeugen müssen ; 
„der ganze Zeitraum von Adams Erschaffung bis auf die Noachische 
„Fluth würde nicht mehr, als etwa 127 Jahre in sich begreifen. 
„Da nun nach dem Plutarch bei einigen Völkern drei Monate auf 
„ein Jahr gerechnet wurden, so haben einige auch diese Rech- 
„nung zum Grunde gelegt; alsdann w-äre das Alter Adams 232, 
„des Henoch 91, des Methusalah 248 Jahre gewesen u. s. w. 
„Väter wären sie alle dann zwischen ihrem zwanzigsten und fünf
z ig sten  Jahre geworden. Die letztere Hypothese scheint sich 
„vorzüglich zu empfehlen. — A u f keinen F all aber kann es be- 
,,wiesen Hier den , dass unter den Jahren unsere Sonnenjahre zu 
„verstehen sind, so wenig, als dass ein Tag im ersten Kapitel des 
„Genesis einen Zeitabschnitt von 24 Stunden bedeute.“

Lásd: Texte und Materialien zu Religionsvorträgen bei Ster
befällen in allgemeiner und besonderer Beziehung, bearbeitet von 
Adolf Georg Kottm eier. Erster Band. Dritte Auflage. Leipzig. 
1819. 8. a’ 133dik lapon a’ jegyzékben. — Vesd össze: Johann 
Rudolf Gottlieb Beyer s Allgemeines Magazin für Prediger, nach 
den Bedürfnissen unserer Zeit. Neunten Bandes zweites Stück. 
Leipzig. 1794. 8. az 57dik lapon. — Allgemeines deutsches Ora
kel. 1797. 8. Heft 1. a’ 17dik lapon. — Bibelcommentar, zum 
Handgebrauch für Prediger, Schullehrer und Layen, nach den 
jetzigen Interpretationsgrundsätzen ausgearbeitet von einer Gesell
schaft von Gelehrten. Erster Band. Altenburg. 1799. 8. az 55dik 
lapon.

A’ ki a’ felvett tárgyban kimerítőbb feleletet kíván, olvassa 
meg a’következendő munkákat is : Joli. Marshami Canon chronicus 
aegyptiacus, ebraicus, graecus. Lips. 1676. 4. — Joh. Seldeni 
dissertatio de anno civili et calendario veteris ecclesiae seu reipu- 
blicae judaicae. Lugd. Bat. 1683. 8. — A fhor view of the chro
nology of the old Testament, by Will. Whiston. Cambridge. 1702. 
4. — Eduardi Simsonii Chronicon históriám catholicam comple- 
ctens ab exordio mundi. Lugd. Bat. 1729. fol. — Ferd. Willi. 
Beer's Abhandlungen zur Erläuterung der alten Zeitrechnung und 
Geschichte. Leipzig. 1752 — 1756. 8. 3 kötetben. — J. j). y /j. 
chaelis Commentatio de mensibus hebraeorum. Bremae. 1769. 4.

Reményiem, Fúrnék ur is tud „ k é t s é g t e t e n  a d a t o k a t “ 
a’ felebb állítottak' bebizonyítására felhozni, mit nyilván fo°- is 
tenni, ha a’ feleletet nem restellj.

B Qa&£og.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Utazási  t ö r edékek  Dalniátországból .
C F oly ta tás.J

Oct. 6án reggeli 9 órakor tartottuk bemenetűnket Dalmát- 
ország’ fővárosába Z á r á b a  az úgynevezett Porta niaritlimánál. 
Kevés lépésnyire ehhez jobbról vagyon a’ harminczadi hivatal. 
Itt a’ váratlan ’s nem igen megelőző fogadtatás a’ legkedvetle
nebb hatású volt reánk nézve. — Bevitték bőrzsákjainkat, ágyi 
ruhánkat, kalaptartóinkat ’s egyéb holminkét a’ hivatal’ szobá
jába; összecsődült a’ nép — mert az efféle visitatio itt mindig 
egy mulattató spectaculum — ’s néhány előrebocsátott bevezető 
kérdések és feleletek után , mellyeknek azonban hitel nem ada
tott, elkezdődött a’ nagy szemle. Először is szemébe szökött 
az assistensnek egy nagy könyv, Las Casas' classicus franczia 
munkája Istriáról és Dalmátországról sok rézmetszésekkel ívrét
ben, mellyet A * * *  magával hozott volt, ’s ezt kezdte legelébb 
is vizsgálni, valljon nincs e benne valami contrabandá elrejtezve. 
Jóváhagyó mosolyából lehete látni, hogy a’ képek igen is tet
szenek neki, mert illyesmit alkalmasint nehezen látott inég a’ 
jámbor; azért hogy mi is hamarább megszabaduljunk, még igen 
kedves dolgot gondolánk neki tenni, azt ajánlva, hogy ha talán 
a’ szép rézmetszések mulattatják, vinné haza, vagy pedig mi 
küldendjük házához, hol kényére kedvére egész commoditással 
nézegetheti, és addig tarthatja magánál, a’ meddig csak gyö
nyörködtetik. De ő nem is ügyelvén szíves ajánlkozásunkra, hi- 
degvérűleg forgatá végig laponkint a’ nagy munkát a’ jelenlévő 
számos publicum’ nagy mulattatására. Lehetetlen volt ezt hideg 
vérrel látni, azért most melegebben , de mindig az illendőség’ 
határi között, folytak a’ viták ; neque solum, quid istum audire, 
verum etiam, quid nos deceat dicere, consideravimus. B * * * * , 
ki hevesebb észrevételeivel leginkább csipkedte a’ tisztet, bezzeg 
elsózta a’ levest; pedig először is ennek bőrzsákja került visi
tatio a lá, és csak most kezdődött az igazi komédia. Hiába 
iparkodtunk meggyőzni a’ felingerlettet arról, hogy királyi hiva
talban lévő tisztek egy három héti kis excursiojokban bizony nem 
fognak tilalmas portékákat magokkal hordozni, avvagy contraban- 
dákkal kereskedni; csak borsót hánytunk a’ falra; nem használt 
semmi észrevétel, azért, látván, hogy humánusnak lenni itt nem 
kötelesség, elvégre egész resignatióval tűrtük a’ rajtunk elkö
vetett méltatlanságot. Nem volt lyuk, mellyet vizsla orral ki 
nem fürkészett, ’s darab, mellyet ki nem szedett volna; pedig 
milly szépen, milly rendesen, milly fáradságosan volt minden 
elpakolva, minden egyes darabocska, kefe, fésű, borotva, szap
pan, olló, kés, csizma stb., különösen, régi Journal de Paris 
franczia hírlapokba göngyölgetve! Ezekről a’ franczia újságok a 
mind leszaggatta, ’s azon ürügy alatt, hogy eensura alá kell

bocsátani, letartóztatta; elszedett tőlünk még minden könyveket 
pedig többnyire csak útleírásokból ’s néhány szépliteraturai da
rabokból állottak; lefoglalta ezenfelül még fuvolyára tett kottá
imat, ’s Bindoccitól improvisatióihoz fortepiánóra irt kíséreteket, 
mondván, hogy ez^k is eensura alá valók ! De hogy rövid és 
talán már unalmas is ne legyek, elég legyen megjegyezni, 
hogy 4 kis bőrzsák’ és egy pár kalaptok’ visitatioja majd három 
óráig tartott! — Sokszor voltam Bécsben a’ fő harminczadnál ’s 
vámháznál, de illyesmit soha sem tapasztaltam; tudom is , hogy 
az efféle véradók nem csak a’ hivatal’ köréhez nem tartoznak, 
de még tilalmasok is.

Megszabadulván valahára a’ harminczadtól és szállásra óhajt
ván már egyszer jutni, kérdezősködtünk: mellyik volna a’ legjobb 
fogadó, ’s azon választ vettük vezetőnktől: a’ „fekete sas,“ 
mivel csak ez az egyetlen egy egész Zárában. Szerencsénkre 
ez is vendég nélkül volt; igy tehát mindenikünknek jutott kü
lönösen egy négyszegletű kis szobácska, mellyben egy ágy, egy 
asztal és két szék, mind puha fából, volt az egész bútorozás. 
Az evés-ivás igen olcsó, de a’ szolgálat undorodásig mocskos és 
szennyes. — A’ kormányzó, ebédjénél Dalmát ország’ mindennemű 
boraiból kegyeskedett szolgáltatni. Ezek valóban jók , sőt több 
fajúak felségesek; de olly erősek, hogy víz nélkül alig lehet 
inni. Mondják, hogy már természettől borszesszel telvék , 's 
mint pálinka égnek. Ezért különösen külföldi kereskedésre is 
igen alkalmasok, mivel a’ kormányzó által tétetett próba szerint 
is, a’ tengeri utat változás nélkül kiállják.

Nem czélom ’s nem szándékom itt Záráról, vagy Dalmá? 
ország’ egyéb városiról geographicus és statisticus adatokat közöl
ni; ezekről eleget lehet olvasni czélszerű systematicus munkákban, 
és nagyobb utazási könyvekben; ’s minthogy nem akarom fordí
tásban vagy kivonatban roszabbul mondani azt, a’ mit mások Há
lámnál már jobban és bővebben mondottak, elég legyen itt csak 
azt megjegyezni, a’ mi rövid utazásunkban leginkább szemünkbe 
ötlött. — Zára három oldalról környeztetik tengertől, és csak

eleti részéről függ össze a’ száraz földdel, minthogy ezen ösz- 
tefiiggés is el vagyon metszve egy mesterséges mély árok ál- 
d, már ezen természetes helyezése Zárát erőségnek igen al- 
almatossá teszi, és csakugyan Zára egyetlen város is Dalmát- 
rszágban, mellyet szabályos erőségnek tekinthetni. Tengeri 
íszről erős, magas, és számos ágyútelepekkel ellátott kofalak 
ídik; földrészén pedig vannak több földsánezok, egy erős kas- 
ly és mély árkok csapóhidakkal; fél órányi távolságban a’ ke
netben egy magasabb pont sincs, mellyről alkalmasan meghívói- . 
Ízlelhetnék. -  A’ város mintegy 1054 házat számlál, mellyek 
ízül azonban egy sem dicsekedhetik szép architecturávál. Na
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gyobb részük rósz alkotása. Vagyon két koz piacza, a’ piazza 
della cistcrna, és a’ piazza «lei signori; ez utolsó, nielly 150láb 
hoszú, és mintegy 100 láb széles négyszögöt képez, Zárának leg
szebb, és leglátogatottabb része. Vtczái többnyire egyenesek, és 
igen keskenyek, ’s minthogy földalatti csatornák nincsenek, napon
kint kell tisztítlatniok, melly munkát az elitéit rabok nehéz 
vasakban visznek véghez. A’ kövezet , a’ piazza dei signorit 
kivévén, hegyes kövekből áll, ’s oily rósz, hogy a’ járást is 
bizonytalanná és kínossá teszi. Soha, majd a’ láb-kiíiczamlásig, 
annyit nem botlottam mint Zárában. — A’ templomok közül leg
nevezetesebb a’ székes - templom, mellyet Dandolo Henrik ve- 
lenczei dogé a’ Xlllik század’ elején, miután Zárát az egyesült 
franczia keresztes vitézekkel bevette volna , építtetett. Külseje, 
melly bizantiumi ízlésű, nem igen érdekes. Szebbek márvány 
oltárai. — Sz. Simon’ temploma, egy ezüst koporsóban, melly 
a’ fő oltár felett vagyon felemelve, csontjait birja ugyanezen 
nevű szent prófétának, ki a’ város’ patronusa. A’ hívők’ isten
félő ájtatossága következőképen adja elő e’ koporsó’ históriáját: 
Lajos Magyar király 1371ik esztendőben E rzsébet feleségével 
Zárát látogatva, tudván, hogy az áj tatosság uralkodóban is egy 
fő ékesség, elhatározó, az egész királyi udvarral szemlélésére 
menni e’ drágalátos ereklyének, melly a’ lakosoktól olly nagy 
tiszteletben tartaték. Erzsébet ez alkalommal csudálván a’ test’ 
bámulandó épségét, és elragadtatva a’ vágytól, belőle hacsak 
egy kis részecskét is bírhatni, addig nézegette, tetszőleg kö
zelebbről, és tapogatta ittott a’ szent holtat, mig feltétele si
került, ’s a’ szent’ balkezének mutató ujját elharapván, kebelébe 
rejtette. D e, csudálatos mondani! alig távozott, egykevéssé 
az oltártól legottan elhalaványodék , borzada, ingadoza, és te
tőtől talpig reszketvén, bizonyosan el is esik, ha az udvar’ em
berei segítségére nem futnak. Kebele, hol a’ szent’ ujját rejtve 
tartá, egy szempillantatban fájdalmas sebektől volt ellepve. El
ismervén ekkor, hogy a’ szentségtörő lopás, mellyet elkövete, 
egyedül oka e’ gyászos esetnek, visszavezetteté magát az ol
tárhoz, és könyekben ázott szemekkel kért bocsánatot az igaz
ságos szenttől, ígérvén neki, hogy semmit akaratja ellen magá
nál nem kíván tartani. Visszaadó tehát az elragadott ujjat, melly 
alig tétetett előbbi helyére egy pap által, tüstint úgy összefor- 
radt a’ megcsonkult kézzel, hogy az elválasztásnak még csak 
helye sem látszott; és csak ekkor nyeré ismét vissza a’ királyné 
teste’ elébbi egészségét ’s lelke’ megzavarodott nyugalmát. Hálát 
ada az Istennek, szíve’ egész buzgóságával, illy nyilványos és 
rendkívüli kegyelemért, ’s hálaörömet zokogván reszkető ajkai, 
lehúzá gyűrűit, mellyek kezeit ékesíték , ’s mintegy engesztelő- 
leg feldugá azokat a’ szentnek ugyanazon ujjára, mellyet magá
nak kívánt vala tulajdonítani; e’ gyűrűk a’ szent’ ujján maiglan 
is megvannak ’s láthatók, és mintegy bizonyítani látszanak ez 
eset’ igazságát. Istenfélő buzgóságában ezután még tovább men- 
vén a’ királyné, a’ fenemlített ezüst koporsót készítteté egy ak
koron Zárában tartózkodó majlandi ötvös Antonio Ferencz által, 
és reá vésette e’ történetet, a’ mint is bizonyítja ezt a’ koporsó’ 
hátulsó részén gotli betűkben vésett felírás, melly következő: 
Simeon hic Justus, Christum de Virgine natum ulnis qui tenuit, 
hac arca pace quiescit, Hungáriáé Regina potens, illustris et al
ia, Elisabeth junior, quam voto contulit almo. Anno milleno 
triceno octuageno. Hoc opus fecit Franciscus de Mediolano. — 
Az ajándék ’s munka valóban méltó mind a’ szenthez, kinek ez 
felajánllatolt, mind a felséges királyi asszonyhoz, ki ez ajánlást 
tévé. A’ koporsó egész hosza öt lábnál több, szélessége három 
láb , magassága pedig a’ három lábot felülmúlja. Belől és ki-
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vili gazdagon aranyozott ezüst táblákból áll. Basrcliefjein vésve 
látszhatok azon sok maiasztok, mellyeket a’ szent’ közbenjárása 
által számtalan ájlatos tisztelői Istentől nyerlek. Ezenfelül ez 
és a’ székes - templom még számtalan más ereklyében gaz
dagok. —

Zára középpontja minden felsőbb politicai, törvényszéki, 
kamarai és katonai hatóságoknak, ’s azért minden rangú tiszt
viselőkkel telve, kik úgyszólván csak egyedül elevenítik a’ vá
rost, és nagy befolyással vannak a’ lakosok’ jólétére; minthogy 
a’ házak ’s lakások általok jó bért hoznak, nevezetes somma 
pénz jő forgásba. Ezért Zára’ lakosi Dalmátországnak Ma
gyarországhoz leendő visszakapcsollatásától leginkább félnek, 
níivel ez által a’ mostani tisztviselők’ nagy száma, melly mint
egy 600ra megy, nevezetesen csökkenne, és igy ők leginkább 
vesztenének. Kereskedési tekintetben Zára legkisebb figyelmet 
sem érdemel, minthogy egész kereskedési mozgása csupán 
csak a’ város’ consumtiojához vagyon szorítva, ’s néhány ro- 
soglio-gyárokon kívül, mellyekben a’ világszerte isméretes ma
raschino di Zara készül, egyebek nem léteznek. A’ legjobb 
rosoglio-gyárnak tulajdonosa Gerolammo Lurardo.

A’ városnak egy nagy hiánya az édes viz’ szűke, melly 
kivált nyári időben majd minden esztendőben érezhető. 18'24ik 
és 1834ik években a’ viz’ szűke olly nagy volt, hogy a’ kor
mányszék-kényszerítve látá magát, az ivóvizet terhes költségekkel 
a’ köz víztartók’ megtöltésére, csónakok által a’ Kerka zuhatag- 
tól Scardona mellett, mintegy 40 tengeri migliéről hozatni, és 
pedig több hetekig. A’ köz víztartók (cisterna) a’ kormányszéki 
épület mellett, az úgynevezett cinquepozzik, mesterművei az 
architecturának. Mondják, hogy 40,000 akó vizet tarthatnak. 
Jelenleg a’ kormány tetemes költséggel ’s úgy látszik jó siker
reménnyel építtet egy vizi csatornát; ezt a’ hely’ színén látni 
érdekes. — A’ társas élet’ mulatságára vagyon egy casino, 
hol farsang’ idején tánczmulatságok adatnak. A’ színház a’ 
a’ népességhez arányozott, és igen csinos. Itlélünkkor kez
dődtek épen az őszi daljátékok. A’ társaság semmi említést sem 
érdemel; szegény Anna Bolénát olly nyomorultan adta, hogy a’ 
színházat első megnyitás után ismét bezáratta az igazgatóság, 
hogy az éneklő tagok szerepüket jobban megtanulhassák.

A’ játékszín’ megnyitása előtti eslvén és visszajövetelűnk- 
kor is Bindocci Zárában szinte adott egy hevenyészi academiát, 
’s itt is mint máshol babérral koszorúzta homlokát, ’s gazda
gon megfelelt azon nagy hír- ’s névnek, mellyet 8 esztendei 
utazásiban Európa-szerte magának szerzett. Szándékom vala 
eleinte ezen hevenyészetekről tisztelt olvasóimnak ’s különösen 
hazám' kedves szép leányinak itt habár csak egy kis ideát is 
adni; de minél többet gondolkozom rólok, annál inkább meg
győződöm, hogy bírnék bármelly fellengős ékesszólással, törek
vésem mégis elégtelen lenne érdemlelt magasztalására. Bin- 
doccit hevenyészi pillantatiban csak látni, hallani kell; de azon 
érzelmekről ’s kimondhatlan kéjvegyületekről, mellyek e pillan- 
tatokban az őt hallgatók’ kebleit olly hatalmasan, olly ellenáll- 
hatlanul elfogják, ’s az embert mintegy magából kiemelik, hí
ven számot adni lehetetlen. Szép, valóban szép, felséges és 
mennyei azon éldelet: Bindoccit hevenyészed elragadtatásában 
látni, midőn a’ feladott themák’ elolvasása ’s kevés elmerült 
gondolkozás után ülő helyéből egyszerre felszökik , nyugtalanul 
jár 's kél, ’s izzó tüzet szikrázó szemeit ide s' tova villogtatja, 
mig a' lelkesedés’ pillanalja megszállja; ekkor nyugodtabb lesz; 
megáll, 's mintha a' millió képzelek, gondolatok s érzelmek 
közül, mellyek elébb csapkodó hullámkint tolongtak keblében,
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«gyet vezércsillagul kirántani ’s fentartani kívánna, szemeit egy 
nyugvó pontra szegzi; homloka derült, fényes sima ’s mintegy 
átlátszóvá le sz ; kimondhatlan haj olvad el egész szép, szellem- 
sugárzó arczán, s a genius bélyege minden vonalain csillogó 
fényben reá vagyon sütve; nem ember, nem halandó ő ekkor 
többé, hanem egy mennyből leszárnyalt felsőbb lény, melly az 
embert szívolvasztó dalszózatával ellenállhatlanul elragadj’a, ’s 
magából ki egy felsőbb sphaerába a’ seráfok közzé emeli. Bár 
hányszor hallottuk légyen hevenyészem, ’s bármint hozzá szok
tunk újabb időkben Byron, Victor Hugo, Lamartine, Manzoni 
’s Silvio Pellico’ felséges versezelihez, Bindocci mégis mindig 
tetszik, mindig elragad, ’s lángesze’ isteni adománya mindig 
bámulásra gerjeszt.

Nem mellőzhetem el itt, hogy meg ne említsem még régi 
jó barátomat, tisztelt kedves szerkeztő ur’ testvérjét, kit jó 
egészségben láttam Zárában ’s úgy látszék boldogan , minthogy 
egy fiatal dalmát szív’ egész lánghevével szerettetik, ’s miatta 
Bellona’ szolgálatjárói is le akar mondani, ü  és báró Mayer 
gyalog ezred’ egész tiszti kara, mellyben, minthogy egy pár 
évek előtt Fiumében feküdt, sok régi ismerőssel találkozánk, re
ánk nézve zárai mutatásunkban nagy nyereség volt.

Zárában postakocsit ’s postalovakat fogadónk 3 for. e. p. 
napi dij mellett S p a l a t ó i g ,  de mivel a’ kocsi már Bencová- 
zon túl összetörött, csak nagynehezen mehettünk vele oct. 
9-én késő estig S c a r d o n á b a ,  honnan vissza kelle küldeni. 
Scardona római időben nevezetes város volt, most csak egy 
középszerű helység 290 házzal; helyzete nem igen kellemetes. 
Kerka folyóvize, mellynek jobb részén fekszik, itt igen széles, 
és igen csendes folyású, elannyira^ hogy inkább egy tóhoz, 
mint folyóvízhez hasonlít. Téli időben, ha a’ bora  uralkodik, 
az átjárás itt igen veszedelmes. Nem messze Scardonától a’ 
Kerka igen szép zuhatagot képez. Csónakban négy evezővel 
fél óra alatt könnyen oda lehet érni. Nem egy, számtalan víz
eséseket láthatni itt egyesülve, melly ek egyik szikla-értől a’ 
másikhoz sietnek és kopár szíriektől, ’s kőszikla-tömegektől 
feltartóztatva ’s elválasztva, alant ismét nagyobb folyamokba 
egy esülnek , ’s iszonyú robajjal rohannak a’ tátongó mélységbe. 
Magas nyár- és fűzfák gyönyörűen csoportoznak szép ellenke
zésben a’ hamuszinű holt kőtömegekkel, fen a’ sziklák’ tetején, 
a’ meredek szíriek’ közepette ’s alant, és elevenítik az egészet. 
Nem a’ magasság, mellyről a’ folyam lezuhan (ez csak 150 láb 
nyi), ’s nem a’ látvány’ rendkiviilisége az, a’ mi itt kielégíti a’ 
feszült várakozást, hanem a’ gyendéd ’s zordon közli szép har
mónia, a’ fák’ és bokrok’ ingadozása a’ viz’ zörömbölése közt, 
és a’ buja ’s ei’őteljes növényzet, a’ ineredt kősziklák között, 
ez emeli és csillapítja a’ feszült keblet. A’ kerkai vízesés egy 
gyönyörű szép idyllicus és regényes kép, melly noha a’ szemel 
elragadja, de bámulást ’s csudalátol mégsem gerjeszt; azért, 
úgy hiszem, csak mese, a’ mit Cassas „Voyage pittoresque“ 
czímű munkájában mond: hogy ezt csak a ’ Niagara zuhatag 
múlja felül nagyszerűségében. Két órányira a' zuhalagon felül, 
egy nagy tóban, mellyet a’ Kerka itt képez, egy szigeten va
gyon egy barálklastrom, V i s s o v á c z ,  honnan a’ körülfekvő 
vidékre igen szép a’ kilátás. Az egész táj bájoló. Ezen felül 
csekély távolságra vagyon még egy más vízesés, K o n c i s l á p ;  
de ez már nem olly érdekes.

Scardonából oct. l l én korán reggel hajón evezőkkel elin
dulván, az nap mintegy 11 óra tájban ériünk S e b e  nie  óba. 
Itt a' szállás miatt eleinte igen nagy zavarban voltunk, mivel

hajósinktól azon szomorú nyilatkozást vettük, hogy itt sem fo
gadó, sem korcsma nincsen; de mégis miglen tétovázva gon
dolkoznánk, mitevők legyünk, az egyik, mintha egyszerre va
lami eszébe jutna, felszólított, hogy csak követnők, majd talál 
valahogy szállást. Csakugyan el is vezetett a’ városon végig 
egy félre eső házba, hol parancsunkra egy nagy térés szob 
tüstint készen állott. A’ fogadtatás, egy tekintet a’ ház’ belső 
elrendezésére, ’s a’ ki ’s bejáró nőszemélyek’ orczátlan 's émely
gést okozó szemtelensége mindjárt világossá tévé előttünk, mi
nő helyre kerültünk. Semmi esetre nem akarván itt éjjelezni ’s 
átöltözvén, csakhamar siettüuk ajánló levelünket általadni, hogy 
ezután alkalmatosságot találván, per maré, vagy per terra tüs
tint tovább mehessünk. N. kapitány ur, kihez ez intézve volt, 
s budai születésű tisztelt hilestársa, felette örülvén illy távol
ságban honfiakra találni, barátságos szívességgel fogadtak ’s 
magyarosan jól megvendégeltek. Az ő társaságukban néztük 
meg ebéd után Sebenico’ nevezetességeit, ’s igy kellemesen 
tölt el még a’ délután és estve. Sebenico a’ tengerpartról emel
kedő hegy’ aljában fekszik, ’s házai mint lépcsők vágynak 
építve fölfelé, ’s ezért a’ város tengerről nézve amphitheatra- 
lis tekintetű. A’ városon túl két magasabb hegy emelkedik, 
mellyeknek tetején három erőséget láthatni, Santanna, Sangio- 
vanni és Barone nevekkel; ez utóbbi, nevezetét báró Deyen
fold' emlékezetéért vette, ki 1648ban vitézül védte 21 napig 
a’ törökök ellen. Ez és Sangiovanni azonban most prédául az 
időnek egészen el vannak hagyatva, és ez hatalmát annyira gya
korlottá is már, hogy az erős báró most csak egy düledező 
romhoz hasonlít. A’ város’ főékessége a’ székes-templom, 
melly kétségkívül az egész országban legszebb ; boltozatja csu
dálatos, battisteriuma mestermű. A’ bor, mellyet Sebenicóban 
fejér aszúszőlőbül készítenek, az úgynevezett maraschino di 
Sebenico, egy a’ legjobbak közül Dalmálországban. A’ sebeni- 
coi öböl, melly keletről nyugatra két migliére terjed, a’ szabad 
tengerrel egy tengerszoros által vagyon összefüggésben, melly 
egy migliényi hoszú ’s 660 lábnyi széles. Ezt Sanlantonio csa
tornájának nevezik. A’ bemenetelt ide egy pompás Sannicolo 
nevezetű erősség őrzi, melly a’ hires Sammicheli építőmester’ 
kormányozása alatt építtetett 1546ban a’ velenezeiek által, ’s va
lóban a’ maga nemében felséges. Engedelmet a bemenetelre 
könnyen kaphatni a’ parancsnoktól; azért, ki ide utaz, el ne 
mulassza megnézni. A’ sebenicoi öböl halakban igen gazdag; 
itt halásszák a’ dentali della corona nevezetű halat, melly igen 
becses, ’s mint mondják, nem található máshol, csak itt es 
a’ konstantinápolyi csatornában.

iSemmikép nem találván alkalmatosságot per maré, szá
razon voltunk kényszerítve tovább indulni, ’s csak igy is nagy 
kegyességből kaphattunk 15 pengő forintért egy parasztkocsit a’
8 órányira fekvő T rabig.  Az utkörüli vidék idáig kedvetlen, 
zordon és sivatag, és az ut Trail előtt egy meredek magas he
gyen vezet lefelé a’ kies Traüba. Fekvése ennek szép, regé
nyes; utczái keskenyek, szorosak. Az úgynevezett p i a z z a  
kicsiny, négyszegű, mellyel el hagyottsága miatt nem irigyelhet 
egy temető. Az utas’ figyelmét egyedül csak a’ székes - templom 
vonja magára, melly nemes egyszerűségében tetszik.

l)e Spalato volt ohajtásink’ czélja, azért Traiiból még oct. 
12én reggel mindjárt egy óra múlva megérkezésünk után siet
tünk tovább lóháton. Az ut, melly Traiiból Spalatoba vezet, a 
hét kastély’ -  riviera de setle castelli -  rónaságán megy 
keresztül, melly 5 órányi hoszú, egy órányi szeles, es egy iesz-

I
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rol a’ tengerrel, más részről a' magas Cabauus hegyekkel, 
inelljek a’ tenger' koszában húzódnak Npalato felé, határos. 
Ezen hét kastély' síkságát tartják a’ legszebbnek, legkiesebbnek 
egész Dalmátországban. Gyönyörű, inkább lehet mondani nyári, 
mint őszi nap volt, midőn keresztülutaztunk rajta ; a’ nap mele
gen 's forrón sütött, mint nálunk nyáron, 's valóban midőn e’ 
hét kastély mellett, a’ kertek, szőlők, mandula- 's örökké 
zöldellő olajfák között ellovaglottunk, inkább egy nagy, gyö
nyörű angol kertben, mint utón képzeltük magunkat. Az utolsó 
kastélyon túl balra fekszik Salona, egykor nevezetes város, melly 
mint római colonia Martia Julia nevet viselt, 's mellyel a’ 7ik 
században a’ gothok és avarok elpusztítottak; most nyomorult 
helység, mellynek látása csak keserű fohászokra emeli az em
beri keblet. Itt valóban mondhatni: Jam seges est, ubi Troja 
fűit; mert néhány töredezett kőszobron kívül, előbbi nagyságának 
mégcsak romjai sem láthatók. Van benne mégis valami igen 
érdekes ; ez egy nagyra magaszalt élő fiatal hölgy, kinek szép
ségéről az egész ország beszél, ’s ki nem ok nélkül tartatik az 
egész ország' legszebbikének; azért többet róla nem is mond
hatok, mert leírásához nem merek fogni; a' kiváncsi maga men
jen Salonába, ott elevenen 's ragyogó szépségének egész fényé
ben láthatja. Pedig ez minden indiseretio 's tolakodás nélkül 
könnyen megtörténhetik, minthogy apjának vannak holmi már 
magokban is igen érdekes régiségei, mellyeket a’ hely’ színén 
maga ásott ki; természetesen e’ régiségek’ megmutatását kell 
kérni, 's ezen ürügy alatt a’ látogatás könnyen eszközölhető. 
Csecsemős gyermekét tartá épen karjai közt, midőn először lát
tuk 's valóban megillelődve állottunk előtte, Rafael' madonnája’ 
originalját gondolván látni előttünk.

Félórányira Salonától balra nyílik egy völgytorok , mellyben 
Diocletianus’ hajdani vizvezetésének romjai láthatók. Ezek 8 ma
gas boltozatból állanak, mellyek iszonyú nagy négyszegkövek- 
ből épitvék. A’ széles jó ut kertek között vezet Salonából 
Spalatóba. Az emlékkő az utón jelenti, hogy ezt Mormont ge
neral csináltatta. (V éye  következik.J

É l e t m e n t ő  t á r s a s á g .
A’ londoni é l e t m e n t ő  t á r s a s á g  (Humane society) ja

nuár. 2dikán tartotta évenkinti gyűlését, mellyben jótékony ha
tósága felül tudósítás tétetett. 149,800 személy közűi, kik múlt 
év’ május hónapja’ ljétől October’ lig  a’ Hydeparkban fiirödtek, 
csak 10 merült el, kik a’ mentőintézetbe felvétetvén, kettőn 
kívül ismét életre hozattak. Általában a’ múlt évben 160 tetsz
halott eset jött elő, mellyek közűi 143 ismét felélesztetett. 
Á’ társaság arany és ezüst emlékpénzeket ad azoknak, kik ma
gokat életmentések által érdemesítették. A’ múlt évben jutal
mazásokra 2000 font sterlingnél (20,000 ft. pengőben) több ada
tott ki.

K ő n y o m a t .
A’ nemzeti műipar' ébresztésére keletkezett franczia társaság 

a’ 3000 franknyi főjutalmat Dupont Augusztnak ítélte Perigueux- 
ből a’ chateaurouxi köveknek kőnyomatra (lythographiára) hasz
nálásáért. E’ kövek jobbaknak találtattak, mint a’ müncheniek, 
’s Francziaországot a’ külföldre kifolyt nagy adótól mentik meg.

Enyelmann kőremetsző 2000 frankot kapott a színes kőnyo
matnak általa feltalált uj módjáért.

Ar l e g ú j a b b  é g é s é k .
A’ Párisban leégett olasz dalszínház 320,000 frankig vala 

biztosítva; a’ tűz által okozott kár, mint haitik, nem megy többre 
180,000 franknál. — Úgy látszik, a’ tűz, e’ vak (?) elem, ez 
idén bizonyos megválasztással s political ítélettel intézé pusztí
tásig Ugyanis az autocratai Oroszországban a’ császári palotát, 
a’ kereskedő Angliában a’ pénzcsarnokot, a’ müvészetkedvelő ’s 
lenge Francziaországban egy színházat, a’ vallásos Belgiumban 
pedig egy templomot és kolostort lepett mega's legújabban Go- 
thában .Sándor weimari herczeg’ palotáját.

R á g a l o n r  bün t e t é se  S v é d o r s z á g b a n .
M e v i u s jogtudós „Ad jus Lubecense“ czimű munkájában 

értesít, hogy Svédországban egy igen dicséretes törvény állott 
fen, melly szerint az, ki mást rágalmazott, szidalmazott 's le- 
mocskolt, pénzbírságra Ítéltetett, niellyet ros%ny elv pénznek  ne
veztek. De ez még nem volt elég, hanem a’ törvényszék arra 
szorítá őt, hogy önmagának szájára üssön, rágalmait visszahúzza, 
magát hazugnak vallja ’s végre háttal menjen ki a’ -törvényszo
bából. Ezenfelül az illy más’ becsületében gázolónak nem volt 
szabad végrendeletet tenni, sőt, ha a’ megbántott fél nem szó
lott mellette, a’ városból is kitiltatott.

Az illyen rosznyelrpénz  napjainkban talán a’ leggazdagabb 
jövedelemforrássá válhatnék.

O p p o s i t i o.
Egy angol földesur kérdé földbérlőjét: Barátom, mellyik 

political párthoz tartozol?
„Én — opponálok.“ — ’S tudod e, mit akar az oppositio ? — 

„Igenis, uram: opponálni.“ — De mi végre? — „Hogy oppo
náljon.“ — Meddig akarsz e’ pártnál maradni ? — ,,A’ míg élek.“ 
De hát ha a’ kormány megváltozik ? — „Én opponálok.“ — Ha 
ez a’ közjót előmozdítamlja ? — „Opponálok.“ — Ha elvei mel
lett híven megmarad ? — „Opponálok.“ — Ha elveit megváltoz
tatja? — „Opponálok.“ — Ha azt teendi, a’ mit te akarsz? — 
„Hm — akkor is opponálok.“ — Micsoda oktalan makacsság ez, 
mellyet semmivel sem lehet kielégíteni? — „Uram, ez az op
positio’ k ö v e t k e z e t e s s é g  e.“ C ^ ^ er-J

A' p u s z t a i  a r a b o k .
A’ pusztában lakó arabok el nem ismerik a’ K o r á n t ,  ál

lítván, hogy a’ próféta’ hite nem az ő számukra alkottatott. 
Mert, úgy mondanak, miért kellene ötször napjában mosdanunk, 
mikor a’ pusztán a’ viz oily ritka? miért alamizsnát adnunk, 
mikor magunknak sincs semmink? miért Meccába mennünk, 
mikor az Isten mindenütt jelen van? ’s miért a’ Rhamazan alatt 
böjtölnünk, mikor majd egész essztendőn át nincs mit ennünk?

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid A tita l



Első esztendei folyamat. 1838.

í t é l e t
a’ Hírnök' programmájáról.

Lestin (Árva vármegyében), januar. 17én 1838.

Tisztelt szerkesztőség! Bátorkodom a’ Hírnök’ multévi 
44dik számában kibocsátott programmájára néhány észrevételei
met, noha hon nem létem miatt későbbecskén, egész szerény
séggel előterjeszteni. —

A’ programma, kitűzvén Hirnökjének jelszavakul: trónt, 
oltárt, törvényes szabadságot és lépcsőnkinti stb. előhaladást, 
azt nyilatkoztatja, „hogy az alkotmányos monarchico - aristocra- 
tica kormányalaknak országunk’ alkotása óta maiglan fenálló 
elve szolgálatid alapúi e’ hírlap’ értekezéseinek“ ; egyszersmind 
mindjárt alább, velem egyetértőleg, évkönyveink’ bizonyításánál 
fogva állítja, „mikép Magyarország csak olly királyok alatt, kik 
szigorúan tartották fen tekinteteket, volt nagy, boldog ’s félel
mes, mig gyenge uralkodók alatt anarchiái ármányoknak“ — 
(részint az akkori királyválasztási székeknek, Ítéletem szerint, 
tulajdoníthatóknak, mert régenten is a’ kormánykodás’ terhe szint- 
olly — tudja Isten miért! — kapós volt mint mai nap) „és kül
ső ellenségeknek lön áldozatja.“ — Engedelemmel legyen mond
va, én szerkesztő urnák e’ két állításai közt egy anomáliát 
látok. —

Bizonyosan a’ t. szerkesztőség’ szemei előtt, midőn az utóbbi 
állítását irta, I. Lajos', Hollós M átyás' és a’ I8dik század’ 
Mátyása I I  József' nagyszerű alakjai lebegtek, ellentétben a’ 
két U lászló’, I I  Lajos’ stb. balsorsú árnyékocskáival.

Ha jól fogtam fel évkönyveink’ szavait: az előbb nevezett 
uralkodókat épen az absolutisnmsra — de ollyai» absolutismusra, 
inelly a’ nép’ érdekeit és jólétét tűzte ki czélul magának — az 
arístocratia’ lehetséges elmellőzésével látom törekedni, ’s ezen 
maxima által hazánk nagy, boldog és félelmes lön; mig az utóbb 
érintett királyok alatt az arístocratia, vagyis inkább annak gü- 
mője az oligarchia, büszkén emelte fejét, ’s a’ trónt kincstári 
birtoknak (domaine) lenni vélvén, ’s a’ status - kormányt kezébe 
ragadván, Sajó’, Várna’, Mohács’ bús napjait, Dózsa’ pórhadá
nak rémségeit, későbben pedig az úgynevezett szabad hajdúknak 
vad dynasták’ vérszomjas zsoldosai- ’s czimborásainak, sokszo
rozott törvények által meg nem zabolázhatott sziklás fészkeikből 
elkövetett rablásait, szóval azon anarchiát idézte hazánkra, melly- 
nek számtalan irtóztató súlyaitól csak századok' lefolyta után 
a’ szatmári békekötés mentett meg. — Országunk' kormány
alakját az előbb nevezett királyok alatt monarchico-democrati- 
ainak, mert hallgatólag a’ nép’ jóváhagyását bírta, az utóbbit 
pedig ellentétben monarchico-oligarchiainak, mellynél az utóbbi

character mindig túlnyomó (praeponderans) szokott lenni, mél 
tán nevezhetjük. — Már pedig az elsőt pártolni pincsen a’ Hir- 
nök’ tervében, a’ másodikat pedig védelmezni aligha valakinek 
kedve volna; mivel az már szelídebb alakjában nem okozhatna 
egyebet — békételenségnél.

A’ t. szerkesztőség azt fogja talán felelni, hogy sem az 
elsőt, sem a’ másodikat, hanem csak a’józanul mérsékeltet szán
dékozik pártolni. — De milly vékonyka és emberi szemmel, ki
vált a’ pártok’ szenvedélyei által zavart időben alig, látható haj
szál-vonal ez a’ „ juste milieu“ — ez a’ „quos ultra citra- 
que“ stb.! Ritka halandó, ki rajta a’ súlyegyent olly ügyesen 
megtudná tartani, hogy lába e’ vonalról sem az absolutismus’, sem 
az oligarchia’, sem a’ nemesi ochlocratia’ tőszomszéd ösvényeire 
ne sikamoljék. — A’ mi igaz és a’ mi örökké igaz marad, az, 
hogy ama’ trón, melly alattvalóit egyaránt boldogítja, olly sziklán 
alapszik, mellyet semmi habzás, semmi vihar fel nem dúlhat, ül
jön bár rajta egy uralkodó, kit hű ’s boldog alattvalói, akár mint 
„az ország’ első tisztviselőjét“ — mellynél dicsőbb czím aligha 
van a’ világon, még a’ chinai császáré sem — szeretnek és tisz
telnek , akár mint egy gyarló emberiséget felülhaladó mennyei 
lényt imádnak.

Mi a’ második jelszavat, „az oltárt“ — mellyel mint religio’ 
symbolumát első helyen kellett volna nevezni, mert az oltár azon 
felségnek trónja, ki előtt minden más felségei e’ világnak térdet 
fejet hajtanak — illeti: minthogy hazánkban sokféle oltárok létez
nek, bizonytalan, mellyiknek szándékozik azok közül tömjénezni 
a’ Hírnök? mert ha mindeniknek sorban tömjénezne, ez nem volna 
character, ha pedig csak egynek szentelné buzgalmát, ez által 
másoknál féltékenységet okozhatna , egyetemi (universalis) oltár 
pedig hazánkban eddig felállítva nincsen, ha csak az alatt ama’ 
láthatlan, kifürkészhetlen oltárt nem értjük, melly minden ember’ 
mellében létez — de ezt kiki maga védelmezze tehetsége ’s lelke’ 
sugalma szerint. — Egyébiránt a’ hazánkban létező hitfelekeze- 
teknek törvényes jogai, papjai, elöljárói ’s olly számos, olly sze
mes és a’ mellett olly szentséges tekintettel ’s hatalmas eszkö
zökkel, quibus nec portae inferi praevalebunt, bíró’ őrjei vannak, 
kik bölcs kormányunk’ felvigyázása alatt, felekezetűk' érdekeire 
ügyelnek, hogy ezek önkénytesekre épen nem szorulnak. — Az 
apostoli hivatás tehát a’ politicai hírlapok’ körén túl lévén, azok
nak szerkesztői, mi nt  ol ly  a nők,  véleményem szerint, jól cse
lekednének, ha követnék Protagoras' azon tanját: De Diis nc- 
que utsint,  neque ut non sint, habeo quidquam dicere.

A’ törvényes szabadság (a’ Hirnök’ 3. jelszava) a’ hármas- 
könyv’ I. részének 9dik czíiue által magy ar nemesnek szivébe vésve 
van, és ha ennek ereje Magyarország’ többi lakosira némi módo-
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sítással terjeszkednék, ezen oriflamme alatt millió meg millió vé
delmezői támadnának.

Az előhaladásnak (a’ H. 4. jelszava) egy örvendeztető bizo
nyítványát adá a’ ilirnök az által, hogy becses lapjainak hasáb
jait a’ vármegyék’ munkálatiról szóló tudósításoknak, noha igen 
szűkén, kinyitotta, miáltal a’ komoly magyar hazafi’ kívánalmak 
jobban megfelelhetni, mint a’ nagy urak’ lakomái’, áldomásai’ és 
más egyéb mulatságai’ gyakran a’ szegényebb sorsúaknái csak ked
vetlenséget és csüggedezést okozó leírásával.

A’ Hírnök’ törekvése, a’ vármegyei tisztszék - újítások’ (re- 
stauratiók) alkalmával történni szokott kicsapongások ellen 
(mellyeknél azonban annyi peccatur intra mint extra) hálát és 
dicséretet érdemlő; csak azt sajnálhatni, hogy becses lapjai 
az elszegényedett földművelő nemességre nem hathatnak, — 
azért mert ez azokat alig olvassa. De az csakugyan bizo
nyos, hogy míg ezt a’ nemesi plebs-et a’ szegénység nyomni 
és annak hív frigyese az iszákosság fogja restauratorius aclu- 
sainál csupán ösztönözni; mig a’ földi javak jobb scala szerint 
elosztva nem lesznek (mindazáltal távol van tőlem Lex-Agra- 
riát pártolni) ; mig az oktató rend, mellyhez én a’ lelki tanítókat 
számítom, czélirányosabb népnevelési rendszert fel nem talál 
és életbe nem hoz: mindaddig ezen tisztválasztási jog, ezen 
„magyar alkotmány’ gyöngye“ mellytől megfosztatni halálos vesz
teség volna, alkotmányunkat ékesíteni nem fogja, minden har
madik évben minden vármegyét és turnuskép egész országot 
egy barbarus vihar rázkódtatja meg; minden harmadik év a 
vesztegetéseknek, demoralisatioknak és a’ szegény adózó népet, 
mellynek érdekeiben kellene leginkább a’ tisztválasztásoknak 
történni, botránkoztató ’s egyszersmind terhelő orgiáknak lesz 
undorító időszaka.

Egyébiránt a’ theoriai agyrémek, mellyeket a’ programma 
említ, ezek az okoskodás és fürkészd mai korának korcs és 
lenge szülöttjei, komoly ’s férjfias honunkban, ha netalán azo
kat egy nyugati szél kelethez közelebb fekvő országunkba fújná 
is, egy napig sem élhetnek: kár tehát azokat opponálással meg
tisztelni. — Opinionum commenta delet dies, naturae iudieia con- 
íirmat '*). Zm. J . ,

a’ Hírnök’ figyelmes olvasója.

Utazási  t ö r edékek  Dalmátországból .  
c Vé(/e,J

Oct. 12én délben szállottunk meg a’ Pernice fogadóban, 
Dalmátország’ legnevezetesebb városában 8  palatóban;  ’s 
mindjárt ide ;s tova szaladgáltunk, a’ piaczra, a’ templomba, 
a’ palota körül ’stb., egy hatalmasb időnek mindazon pompás 
emlékeit megszemlélni, mellyek még most is 1500 esztendő’ 
leforgása után a’ világ’ csudálkozását gerjesztik. Spalato há
rom részből áll: az ó,  az uj ’s a’ külvárosokból. Elpusztulván 
640ben 8 a ló  na, azon kevés lakosok, kik a’ barbarusok’ bero- 
hanása elől elszaladhattak, menedékhelyet kerestek Diocletianus' 
palotájának erős falai közölt, és ott kisebb házakat építettek 
magoknak. így jött létre egy kis város, mellyet eleinte Pafa- 
t/umnak neveztek, innen 8palatum és Spalato olaszul. Idővel 
a’ hely’ szűke a’ palota’ falai között nem lévén elégséges a’ 
növekedő népességet magában foglalni, nyugati részéről kivid 
is épültek házak, mellyek most az uj várost teszik. Ezen ré-

*) E ’ jeles czikkelyre felvilágosító észrevételeit a’ jövő számban köz
lendő a’ saerlf.

sze a’ városnak is körülvonatott kőfallal, és azon korszakban, 
midőn a’ magyarok parancsoltak Dalmátországbau, egy kastély 
építtetett a’ tenger’ partján, mellyet azonban 1807 — 1809ik esz
tendőkben Marmont generál lerontatott. A’ város egy hegy- 
torokban fél kör formában vagyon építve, és tengerről tekintve 
igen szépen mutatkozik. Látni való nevezetességei: Dioclelia- 
nus’ palotájának maradványi, mellynek nagyszerűségéről most 
már semmi terv, semmi leírás nem adhat tökéletes képzetet. 
Az angol Adams egy igen nagyra becsült ’s igen ritka mun
kájában *), 16 rézmetszéssel ívrétben, bőven leírta e’ palota’ 
romjait; de sok részei, mellyek „Adams’ idejében (1757) még 
megvoltak, mai napon már nincsenek többé; sok pedig olly 
tökélyben talán soha sem létezett, mint ő rajzolá. — Elég 
legyen mondani: hogy e’ roppant épület lakóhelye volt egy ural
kodónak, ki hozzá vala szokva az akkori római nagysághoz és 
pazar fényűzéshez, melly palotában minden tisztviselője, testőr
ző serege, asszonyai, rabszolgái stb. laktak, ’s ezenfelül két 
templomot, egy játékszínt, fürdőket, több nagy teremeket stb. 
foglalt még magában. Az egész , a’ mint maiglan láthatni, egy 
hoszú négyszögöt képezett. Éjszaki részén volt a’ főkapu, 
melly egy térés boltozaton keresztül egyenesen a’ palota’ udva
rába vezetett, és ez jelenleg a’ templom’ piacza. A’ boltozat’ 
nagy gránit oszlopokon nyugvó homlokzata most is tökéletesen 
fenáll, ’s homlokán egy márványkő mutatja, hogy O Felsége 
boldogult I. Ferencz _1818ik esztendőben máj. 4én szerencséssé 
Spalato városát jelenlétével. Ez Spalato’ évkönyveiben kétség
kívül igen fényes és nevezetes időszak, minthogy Diocletiá- 
nus után egész Ferenczig egy császárt sem látott többé falai 
között Spalato. E’ homlokzat’ jobb részén van Jupiter! egykori 
temploma, melly a’ 7ik században keresztény egyházzá változott, 
’s későbben a’ város’ székes egyháza lett. Külső formája 
nyolczszegletű; minden oldala 25 lábnyi: belseje gömbölyű, ’s 
ennek átmérője 42 láb. Nyolcz porfir és gránit oszlop tart fen 
egy karzatot, melly belül a’ templomot köröskörül futja; ezen 
ismét 8 kisebb oszlop, ’s ezeken felül a’ kúp. Fen a’ karzaton 
a’ falban egymásnak átellenében vagyon két mesterségesen ké
szült fülke; ezekben a’ legsuttogóbb hangon rebegett szót, 
mellyet valaki a’ másik fülkében ejt, tisztán ki lehet venni, és 
igy ketten 42 lábnyi távolságra egymással beszélgethetnek, a’ 
nélkül hogy a’ közelállók csak legkevesebbet is értenének be
szédükből. Kik régi időben oraculumhoz folyamodtak, bizonyo
san itt vették a’ papoktól a’ kétséges feleleteket. Minthogy a’ 
karzat feletti faragott ékesítvények a’ vadászat’ istennéjének több 
mesés tetteit ábrázolják, hihetőbb, hogy ezen templom Dianá
nak mint Jupiternek volt szentelve. A’ régiek’ szokása szerint 
a’ templomnak nem voltak ablakai, és a’ világosságot csak az 
ajtóból vette; most azonban vannak rajta ablakok, és ama’ régi 
idő óla több változásokon ment keresztül. A’ csekély átmérő
ből láthatni , hogy a’ templom keresztény egyháznak igen ki
csiny, azért azon nagyhatású benyomást, mellyet mindenkire 
teszen, ki először lép e’ templomba, inkább a’ 15 századnak, 
mellyek homályos, kormos boltozatjából reá letekintenek, és a

*) Ezen felettp szép, érdekes és valóban elassicus munkaiul azt 
mondják, hogy a’ különös szeszélyü angol csak három példányt 
nyomtattatott ’s ezután a’ táblákat összetörte volna. Az egyikpél- 
dány Spalato város’ tulajdona, mellyet különös engedclem mellett 
meg lehet látni; a’ másodikat az angol királyi könyvtarnak aján
dékozta, a’ harmadikét pedig maga számára tartotta; de ezt már a 
több aláírók’ nevei, mellyek a’ munka’ elébe vannak nyomtatva, 
nem teszik hihetővé, mivel mindegyik aláíró’ számára csak kellett 
egy példánynak jutni. Annyi igaz, hogy a’ munka igen ritka.
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régiség’ azon varázserejű bélyegének tulajdoníthatni, melly 
minden kőre nyomva van, mint mostani átváltoztatásának. A' 
templom előtt áll a’ torony, egy későbbi szép, merész építmény; 
egész súlya egy belülről üres boltozaton nyugszik, melly a’ 
templomnak bejárásul szolgál; építőmesterének azon szerencsés 
gondolatja volt, több oszlopokat ’s párkányokat, mellyek Salo- 
na romjai közt találtattak, a torony’ külső ékesítésére hasz
nálni, miáltal több régi kőfaragói mesterművek megtartattak. 
Jupiter’ templomának átellenében volt Aesculápiusé; most sz.

János balti s lei innia, melly légi formájában egészen fenáll. 
Mindezen ’s még több maradványok a’ római nagy időből, mely- 
ly ck itt szemlelhelok, lő  szazad után meg most is bámulásra 
ingerük az utazót. — Az újabb köz épületekből említendők: a’ 
barátok’ temploma, 2 más plébánia - templom, a’ püspöki lak, 
a’ dominicanusok’ klastroma, két más szerzetes- és apácza- 
klastrom, a’ városház, a’ pattantyús-kaszárnya és a’ tenger’ 
partján épült nagy veszteglő-intézet.

Ittlétünkkor halálozott meg a’ spalalói püspök, kinek teme
tése igen nagy pompával ment véghez. A’ püspöki temetések
nél itt szokásban lévő szertartás rendes és megjegyzést érde
mel: magas nyílt koporsóban viszik t. i. a’ holt fő lelki pásztort 
a’ város’ minden utczáin keresztül, hogy kiki még utoljára lát
hassa, mielőtt eltemetletnék. Jó hogy már nem érzett szegény 
Miossich, különben meg nem köszönte volna e’ különös kijele- 
lést, ’s ezen utolsó földi vándorlást, mellyet kényszerítve tétet
tek vele ; az égető napsugárok forrón sütötték tisztes ősz fejét 
és szinte olvasztották halálsárga képét; izzadva kellett szállania 
hideg sírjába, az örök nyugodalomra. A’ koporsót majd az egész 
város’ népsége követte, ’s a’ lOdik sz. vadász-zászlóal’ hangász- 
kara, mellynél jobbat még nem hallottam, rettentő szépen zen- 
gé közbenközben a’ csontvelőn átható gyász-indulóját.

Különös figyelmet érdemel még Spalatóban dr. L an za ’ igen 
szép ízlésű gazdag privát múzeuma, melly nem csak Spalaló- 
nak, hanem az egész országnak díszére válik. Egy utazó sem 
hagyja ezt látogatlanul. Ferencz Császár maga is megtekintő ittlé
tekor e’ ritka gyűjteményt, ’s több a’ császári bécsi múzeumban 
hibázó darabokat cserélt tulajdonosától. Minthogy volt ajánló
levelünk dr. Lanzához, nem csak múzeumát láthattuk többször 
egész kényelemmel, hanem naponkint több kellemes órákat is 
töltöttünk vendégszerető házánál, nyájas, barátságos társalkodá- 
sában. Ő volt Spalatóban vezérünk, kalauzunk, barátunk, ki 
reggeltől estig minden idejét nekünk áldozta, ’s noha idegenek 
valánk, mégis számtalan szívességekkel tetézett bennünket; az
ért szivünk’ kedves adóját egy részben lefizethetni gondolom, 
ha neki tartozó hálánkat és köszönetünket itt nyilványossá te
s zem, melly annál tisztább ’s igazabb , minél kevesbbé reményi- 
hetem, hogy ezen sorok’ tartalma valaha értésére essék. Több 
jeles angol utazók, kik Spalatóban dr. Lanzával szinte megis- 
mérkedtek, talentumait ’s érdemeit méltányolva, azzal gondol
ták hálálni irántai tartozásukat, hogy több tudományos társasá
gokba fölvételét eszközlöllék ; pedig ez Angolországban kiilföl- 
diekre nézve igen nagy megtiszteltetés. Ez azon óhajtást ger
jesztő szívemben: vajha magyar academiánk is kinevezné őt 
levelező tagjává, nem azért, mert mi hálával tartozunk neki, vagy 
mert én ajánlom ; hanem mivel lelki tehetsége, alapos tudomá
nyai, Dalmátország’ viszonyairól szerzett bő ismérelei ’s tapasz
talásai ’s leginkább Dalmátországot érdeklő gazdag gyűjtemé
nye számíthatlan hasznúak lehetnének a’ magyar academiára 
’s mnzeumra nézve ; vagy mindezt elmellőzve hacsak azért is,

hogy tovább is megmutassuk , hogy a’ magyar a’ jelest a’ kül
földön is feltalálja, ’s azt tisztelni és becsülni tudja. De mint 
mondám, ez csak puszta óhajtás, és gyenge, isméretlen szavam
tól nem várhatom teljesülését. Mindenesetre megelégszem, hogy 
itt, ha egyebet nem, legalább figyelmet gerjesztettem; talán 
egykor, ha Lanzával többen ismérkednek, olly férfiú’ keblében 
is fog visszhangra találni ezen óhajtás, ki hatalmasabb szavával, 
’s befolyása állal ennek teljesülését eszközölheti.

Épen midőn már gondolkodnánk a’ visszautazásról, érke
zett Spalatóba tudósítás, hogy kevés napok múlva a’ Lloyd tár
saságnak lierczeg Metternich’ nevét viselő, ujonan készült gő
zöse , Triesztből Spalatón keresztül első próbaulját teendi egész 
Cattaróig s vissza; eltökélők tehát ezen jó alkalmatossággal 
bocche di Cattaróig folytatni utunkat, ’s a’ gőzössel térni vissza 
egyenesen Fiumébe. Sokan készültek Spalatóból is ezen séta
utat a’ gőzössel megjárni, és igy kellemes társaságot lehete 
várni. 16án délutáni ■i1/̂  órakor szaladt be ezen pompás gőzös 
Spalató’ kikötőjébe és más nap 9 órára volt határozva az elin
dulás. Azon utazóknak, kik az egész utat Triesztből Cattaróig 
és vissza megjárták, 50 ezüst frtot kellett fizetni; a’ többiekre 
nézve pedig, kik az utközti vonal’ egyik pontjától a’ másikig 
csak kisebb utat tettek, különös árjegyzék volt készítve. E’ 
szerint nekünk vissza Fiúméig 40 e. frtot kellett fizetnünk, ’s 
noha hoszabb útra köteleztük magunkat, mégis semmi könnyebb
séget nem nyerhettünk. A’ panatica naponkint első helyen 2 f. 
30 krajezárra volt szabva e. p. Ez az után, mit az embernek a’ 
jegyzék szerint kellett volna kapni, nem sok; de azt tekintve, 
mit 2 f 30 krajezárunkért valósággal kaptunk, felelte drága; 
mert többször a’ dupla fölöstököm ’s vacsora csak a’ papiro
son volt meg, de tettleg nem láttunk belőle semmit; az ebéd 
is csak igen szűkén és nem a’ legjobban volt főzve , ’s meg
kell vallanom, hogy a’ vendéglős dunai gőzhajóinkon jóval ol
csóbb és sokkal jobb. De ezt csak sub parenlhesi és nem pa
naszképen hozom fel , minthogy egyébkint minden okunk volt 
ultinkkal megelégedni.

Oct. 17én 9V„ órakor indult a’ gőzös. AI illy számos, milly 
szép család találkozott egyszerre fedezetén! Mindössze negyve
nen voltunk ’s mindnyájan vígak, mindnyájan jókedvnek. A’ ke- 
mencze füstölgött, morgóit, a’ szél hatalmas!), a’ tenger mindig 
nyugliallanabb lelt; de a’ derék gőzös kevély mosollyal hasította 
a’ hullámokat, ’s reltenhellenul haladt egyformán előre. Kevés 
óra múlva hátrahagytuk Brazza szigetet, Lissát, Lesinát; az « sí
vé csak Sabioncellónál ért el, ’s kény szentelt Curzola előtt 
horgonyt vetni. Mennyi vendégszeretésre találtunk itt ezen kis 
szigetben! Fáklyavilággal fogadtattunk, ’s fáklyavilágnál jártunk 
végig az utczákon, és látogattuk a' templomokat az egész né
pesség’ kíséretében; vacsoránál még a' város’ bandája is meg
lepett a’ hajón , és igy a’ csípős hideg szél ellen is késő éjig 
ugráltunk, futkostunk, vigadtunk a’ fedezeten. Más nap reggel már 
4 órakor ismét foroglak a’ kerekek, ’s ellenkező szél’ daczára is 
6 óra alatt Gravosába értünk. Fekv ése ennek a’ legszerencsésebb; 
tájfordulati mindig változók, mindig szebbnél szebbek, bájolók, 
elragadtatok. Mintegy clrészegűlve illy költői természettől gya- 
logoltunk Ragusába, egykor sokkal híresebb köztársaságba, mint 
sein hogy itt hoszabban kellene említenem. A’ város kicsiny, 
de csinos, egy szóval tetszik. Estve játékszín. De a’ gőzösön 
alig találkozik az ember, már ismét válni kell, ’s gyönyörűsé
ges ez a’ hirtelen találkozás és elválás. 19én reggel öl órakor 
indulva Gravosából, már 10 órakor délelőtt horgonyt vetett Cat-
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taro alatt sebesen haladó gőzösünk. Catlaro a’ régi Ascrivium 
épen a’ Monte-nero alatt vagyon építve. Ide vezető csatornája, 
mell) a’ gőzössel 2 óra folyásig tartott, eleitől végig festői; jobb
ról balról magas hegyek varázs ellenkezésben ; jobbról a’ termé
szet dúsgazdag pompájában, balról a’ kopár meredek kőszirtek, a’ 
búskomor Monte-nero; jobbról balról szép kastélyok, kies majorok 
(villa), gyönyörű falusi lakok ittott elszórva, és igy Cattaróig, 
melly valóban egy, ha nem legelső, Dalmátország’ szépségei 
közül. A’ török bazar, mellyet Cattaróban és Mágusában láttunk, 
képzetünknek meg nem felelt. Ez csak 50 — 60 legfelebb 100 
törökből áll, kik apró lovaikon a’ meredek hegyeken ide lenyar
galnak holmi szükséges portékáikat vásáriam. De csak kevés 
időnk maradt itteni mulatásra, mert 12 órakor két ágyúlövés 
már ismét jelt adott a’ visszautazásra, és szokott sebességgel 
repültünk Mágusán, Spalatón keresztül vissza Zárába.

Milly szép vasárnapot töltöttünk oct. 22én Zárában! A’ 
jövet ’s menet a’ gőzösön szünetnélküli volt. Délután a’ katonai 
hangászkar gyönyörködtetett válogatott darabjaival. Mennyi csol- 
nak szaladgált ide ’s tova a’ gőzös körül, liasonlólag egy velenczei 
versenyfutáshoz! Az egészet egy vig tánczmulatság fejezé be a’ 
hajó’ fedezetén. Valóban egy neme a’ boldogságnak az utazási 
élet gőzhajón. Egy kedves társaság, egy kölcsönös testvériség, 
egy vidám kedv, egy öröm mindenkiben ; uj vidékek, uj tájékok, 
uj esetek; ki nevet, ki sóhajt, ki tréfál, ki játszik, ki érzelgővé 
válik, ki gondolatokba merül, ki a’ szakácsra ügyel, ki ágyát 
keresi; mindenhol más képek, más csoportozatok, szóval: egy 
kedves quodlibet, valóságos panorámája egy gondnélküli életnek. 
Utazzon bárki Dalmátországban, hazug annak ajka, ha roszat mond 
felőle. Égboltozatja tiszta és szép; vidékei regényesek, festő- 
iek, földje gazdag, módjai, ruházatja, szokásai különbözők; ven- 
dégszeretés mindenütt, mindenütt emlékei a’ históriának, mes
terművei a’ miivészségnek, gyönyörű tájai a’ természetnek ; egy 
egész , melly vonz, tetszik, bájol, ’s örömteljeseknek jegyezteti 
élelem’ albumába azon napokat, melly eket Dalmátországban töl
töttem. Horhy.

F a r s a n g i  s z ó  g a z d a g  h a j a d o n  s z é p e i n k h e z .
Gazdag leányok többnyire szerencsétlen házasságot kötnek, 

minek fő oka részint bizonyos elcsavart kényelmesség, részint pe
dig az, mert úgy kívánják, hogy ne vagyonuk, hanem csupán ön- 
személyök iránti hajlandóságból kéressenek meg. Azonban ezen 
önszemélyök alatt koránsem értik müveltségöket, erényöket, bel
ső beesőket, hanem külső tekintetöket, szépségöket, kellemöket, 
kéjöket. Minthogy pedig vannak, kik e’ külső czégérekkel nem 
bírnak, ’s talán külső jószívűséget sem tudnak szinleni: az még 
különösb, mikép illy természet-mostohák is, kiknek egyebök nincs 
egy pár száz ezer forint (lesznek, kik erre szörnyeket sóhajtanak) 
értékűknél, ollyannyira makacsul akarnak egyedül önszemélyök- 
ért szerettetni! Az illy ludak (engedelemmel legyen mondva, mert 
már ezek csakugyan nem is libák) bizonyosan azt gondolják, hogy 
mivel pénzűknek lelke nincs, ’s mégis imádtatik, önszemélyök- 
nek is elég, ha az csak húsból áll, mégis szerettethetik. — Férfi, 
ki leányt minden szivbeli hajlandóság nélkül egyedül pénzéért vé
szén el, alacsonyságot árul el; de okosan cselekszik, ha pénzt ’s 
vagyont mint szerencséjének egyik nagy’s hatalmas eszközét, a’ 
többi belső tulajdonok mellett tekintetbe vesz. Valóban a’ nőnem

nek nem kellene nagyon törődnie azon rugóokokon, mellyek miatt 
nőül kéretik; mert ez által a’ legroszabbiktól is szinlő tettetés ál
tal könnyen kijátszathatik, neki csak arról kell meggyőződnie, 
személye illő e hozzá; aztán a’ kérő milly nemes szellemi voná
sokkal bír? miszerint azoktól vezéreltetve hozzá viseltető szere- 
tete állandó maradhasson; mert mindezek’ Inával bármi forró sze
retettel viseltetik is iránta, boldogítani soha sem fogja; mivel olly 
hoszú útra, mellyet csak ásó és kapa szakaszt meg, puszta jóa
karat nem elég úti költség.

Szegény gazdag leányok ! nem irigylem sorsotokat. Minél to
vább halasztjátok ’s minél többet válogattok, annál inkább tartano
tok kell, hogy agglantok maradtok, vagy utoljára megunván a’ 
sok válogatást, a’ legroszabbat választjátok.

T e , ki elmaradtál ’s ezeket olvasod, ha szabad, szép ’s e’ 
mellett gazdag vagy, neked híven azt javaslom: válassz engem; 
azt eleve értésedre adván, hogy ha tán nem vennélek e l , a’ ko
sártól meg ne ijedj; kedvezőbb esetben pedig, tudj tenmagadon 
segíteni, ha majd tán helyettem az venne e l,

A’ kinek lakja nem nagy vár •'
Olly ház, mellyet négy deszka zár.

N yitra-Z erdahelyi Lörincz.

M ü i p a r.
A’ közönséges porosz status-hirlapban januar. 29kéről követ

kezőt olvashatni: A’ status-hirlap’ 23dik számában említés tétetik 
azon már ide Berlinbe is behozott bánásmódról, melly által az ócs
ka , haszontalan posztódarabokból ismét jó ’s felfonható anyagra 
lehet szert tenni. Örömmel adhatjuk most hozzá, hogy ezen uj 
műipar nem csak létrejött nálunk, hanem már jó előmenetelt is 
tett; minthogy Rosenhain’ ’s társa’ itteni kereskedőháza az itt 
helyben készült erőmüvek által előállított schuddy-yyapju t szint
úgy magányos mint fris gyapjúval elegyítve, közönséges és finom 
fonalakra dolgoztatja fel, sőt Cockerill János’ gyára által Kottbus- 
ban ezen fonalból már több darab posztót állítottak elő, mellyek 
csaknem minden kívánatnak megfelelnek. E’ mellett még az is 
örvendetes, hogy kivált a’ rongyok’ ’s gyapju’ válogatásánál sok 
szegény ember talál foglalatosságot. Már most is közel 300 mun
kás kap itt helyben ’s azon kívül Rosenhain ’s társa ezen uj mű
ipar’ ágánál foglalatosságot, melly szám néhány hónap alatt 500ra 
szaporodhatik; mivel a’ vállalkozók e’ csak tavaly megkezdett vál
lalatot tetemesen kiterjeszteni szándékoznak.

A’ lipcsei hírlap Chemniczből januar. 17dikéről ezen tudósí
tást közli: Városunk’ takácsai abban egyeztek m eg, hogy közön
ségesen kézgyárataik’ számára egy rakhelyet állítanának fel, melly 
az ezúttal tervezett rendszabások szerint csak az egészen sikerült 
árúkat foglalandja magában, a’ vevőket tökéletes valódi szolgálat 
felől biztosítandó. A’ szövők e’ határozatra azon meggyőződésnél 
fogva jutottak, hogy csak egyesített közrehatás vethet véget a’ 
színes szövetek’ későbbi években szembetiinőleg történt csökkené
sének, ’s azon czélból, hogy a’ műgyártás’ ezen ágára nézve 
Szászországban a’jó hir, mellyet elébb már szépsége ’s tömöttsé- 
ge által magának szerzett, biztosíttassák.

P O Z S O N Y B A N .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Első esztendei folyamat. 1838.

Felvi lágos í tó  észrevét e lek
a’ Hírnök' programmáj áréit ítéletre.

A’ lapjaink’ múlt számában közlött, programmánkat illető, 
ítéletre némelly észrevételeket lenni szükségesnek véljük, nehogy 
hallgatásunk bal magyarázatra szolgáltasson okot hírlapunk’ szelle
mére nézve.

A’ trónróli nyilatkozásunkban „egy anomáliát lát“ a’ beküldő 
ur. Megvalljuk, hogy a?t még okoskodása után sem találhattuk, 
a’ helyett pedig ugyanazon eszméjében ollyast leltünk, mit helyes
nek elismernünk teljességgel nem lehet. Hogy I. Lajos és Hollós 
Mátyás alatt „országunk’ kormányalakját monarcliico-democratiai- 
nak méltán nevezhetjük“ —■ azt, engedelmével legyen mondva 
a’ b. urnák, kereken tagadjuk. Mert noha igaz, hogy ama’ kirá
lyink, leginkább Mátyás, az olygarchia’ ’s féktelenség’ ármányait 
elnyomván, ezáltal leginkább a’ köznépet boldogították: e’ rend
szerrel mégis csak a’ törvényszerű aristocratiának raktak szélesb 
feneket, némelly kiváltságaiban olly testületeket is részesítvén, 
mellyek azelőtt egészen kizárattak belőle. De a’ democratiának 
legkisebb nyoma sem találtatik alkotmányunkban Árpád óta mai na
pig. Mikép állhasson továbbá a’ democratiai alak mellett az abso- 
lutisinusra — bármi jótékonyra is — törekvés, szintolly nehéz 
megfogni, mint amaz állítást, hogy azért democratiai valamelly 
kormányalak , „mert hallgatólag a’ nép’ jóváhagyását bírja“, melly 
csudálatos theoria soha tanítószékből nem hallatott vagy könyvben 
nem olvastatott; mert ha alapja volna, akkor a’ porosz igazgatás, 
mellyet a’ nép nem csak hallgatólag jóvá hagy, hanem leghango
sabban magasztal, democratiai volna; mit szerényen állítni csak
ugyan senki sem merne. Illy széles értelemben azonban nálunk is 
bátran pártolhatni a’ democratiai monarchiát, valamint kérnünk 
kell a’ jó Istent, hogy olly monarchico-aristocratiai alaktól, mily- 
lyent a’ b. ur említ, még sokáig mentse hazánkat. — Reményijük, 
hogy ki a’ mondottak után olvassa programmánkat, nehezen vádo- 
land m i n k e t  anomáliával.

E’ tárgyróli okoskodásai’ folytában még olly állításra fakad a’ 
b. ur, melly aligha tévedésekre nem szolgáltatna alkalmat. Pro
grammánknak azon tételére: „harczolni fog a’ H. mindazon theo- 
riák ellen, mellyek a’ királyt, kit az alkotmány egy törvényes u- 
ralkodónak minden jogaival felruház, az ország’ első tisztviselő
jévé alázni .törekszenek“ — egyenesen nem felel ugyan a’ b. ur, 
de azt mintegy mellékesen következő állításával igyekszik megczá- 
folni: „üljön bár rajta (a’ trónon) egy uralkodó, kit hű ’s boldog 
alattvalói, akár mint „ „az  ország’ első tisztviselőjét“ “ — melly- 
nél dicsőbb czím aligha van a’ világon, még a’ chinai császáré (?) 
sent — szeretnek és tisztelnek, akár mint egy gyarló emberiséget

felűlhaladó mennyei lényt imádnak.“ — Általán véve mi is legdi- 
csőbb czímnek tartjuk az ország’ első tisztviselőjét, ha alattvalóit 
boldogítja, sőt e’ dicsőséget még a’ slatuspolgárok’ minden osztá
lyaira is kiterjesztjük, ha azok teljesen megfelelnek rendeltetéseik
nek, ’s e’ tekintetben díszes előttünk Horaczként „et sutor bonus 
et solus rex.“ De itt lényeges feltétel, hogy mindenki rendelte
tése szerint cselekedjék. így az éjszakamerikai statusok’ elnöke 
a’ dicsőségnek legfőbb polczát éri el, ha ő az országnak tökéle
tes első tisztviselője, mig a’ szinte alkotmányos Angliában azon 
király, ki e’ tisztséget gyakorolná, megszűnnék király lenni, ’s 
azon angol statuspolgár, ki királyán olly követelést tenne, a’ 
miilyent az amerikai polgár teljes joggal tehet elnökén, fejével 
játszanék; a’ porosz vagy orosz jobbágy pedig még annyit sem 
követelhet uralkodóján, mint az angol vagy franczia polgár. Sőt 
ha a’ régi időket elővarázsolhatnék, nem tanácsolnám a’ b. urnák, 
hogy Hollós Mátyást, az általa democratiainak keresztelt monar- 
chát, az ország’ első tisztviselőjének tekintse ’s a’ szerint bánjék 
vele. Kérdés tehát most, hogy a’ b. ur, midőn pi-ogrammánk’ bí
rálásánál alkotmányos uralkodónk felőli nyilatkozásunkat veszi 
szóba, miért említ csak két olly túlzó kormány-alakot, melly nap
jainkban nem létez a’ keresztény Európában, hol sem olly király, 
ki az ország’ első tisztviselője, sem olly gyarló emberiséget fe
lülhaladó imádott mennyei lény nem találtatik, éi'intellen hagy
ván a’ törvényes uralkodó’ méltóságát ,,’s a’ teljes épségű kirá
lyi hatalmat, a’ mennyire az — programmánk’ szavai szerint — 
világos törvények által nem koi’látoztatik ?“ — Vagy ha velünk 
eziránt egy értelemben nincsen a’ b. ur, miért nem mondja vi
lágosan, hogy ő is első tisztviselőnek tekinti királyunkat? hogy 
felelhetnénk neki: inconstitutionalis elvet pártol ; mert alkotmá
nyunk szei'int az ország’ első tisztviselője a’ nádor — kinek 
czimjét minden igaz magyar kétségkívül a’ chinai császáréinél 
dicsőbbnek tekinti — koronás fejedelmünk pedig urunk ’s kirá
lyunk, rex noster et dominus, mi pedig annak alázatos és örök
ké hű jobbágyai vagyunk, humillimi perpetuoque fideles subditf. 
— De a’ thesis szépen hangzik, ’s ha azt némelly közhelyeken 
hozná fel a’ b. ur, a’ leghangosabb ,,éljen“re tehetne szert; an
nak bebizonyításául, hogy napjainkban Magyarországon, szint
úgy, mint még rövid idő előtt Francziaországban, a sokaság nem 
igen szokja megfontolni a’ phrasisok belső értéket, ki>áll lux 
füleit szép szavak által csiklandozzák.

A’ programmának azon szavait, hogy az oltárt is választ
ván jelszavául, „annak méltósága mindig szent lesz a’ Hírnök 
előtt, noha felekezeti szellem, vallásbeli üldözés ’s a’ magyar 
charactertől általában mindig idegen türelmetlenség ellen, akai 
melly részen nyilatkozzanak is , szavát mindenkor fölemeleiidi“
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— nem igen figyelmesen olvasta a’ b. ur, noha a’ Hírnök’ 
figyelmes olvasójának nevezi magát ; máskép egy illy jelszóban, 
melly Ítéletünk szerint felvilágosodott időnkben egy hírlapnak 
sem válhatik becstelenségére, annyi gáncsolandót nem találhatott 
volna. Már csak azon körülmény is , hogy az „oltár“ a’ „trón“ 
után tétetett, megmagyarázhatta volna a’ b. urnák, hogy a’ H. 
szerkesztője, — kiről csakugyan feltehetni, hogy mindazokat 
már régen tudta, miket e’ helyütt összehord a’ programmá’ bí
rálója — itt az oltárt nem azon értelemben veszi, miilyent a’ 
b. ur erőltetve reá tolni igyekszik; hogy továbbá korántsem egy
házi újságot Írni, sőt mindent elkerülni kíván, mi a’ dogmákat 
illeti, ’s csak azon oltárt, melly, mint alkotmányunk’ lényeges 
része, a’ trón után való, ’s mellyről a’, magyar törvényhozás 
rendelkezhetik, választá jelszavául. Bizonysága ennek az euró
pai nevezetességre kapott és hazánkat is érdeklő kölni ügy, 
mellyről a’ Hírnök mindazt közli, mi a’ tárgy’ felvilágosítására 
szükséges, azoknak elmellőzésével, mik a’ dogmába vágnak; 
melly tekintetből is nevezetesen az Allgemeine Zeitung' 8dik 
számában foglalt értekezést ,,a’ vegyes házasságokról“ felveen
dőnek nem Ítélte a’ H. szerkesztője, noha azt igen érdekesnek ta
lálja ’s felvételére egy általa mélyen tisztelt főpaptól szolíttatott 
fel, mivel azon czikkely’ írója a’ dogmákat rostálgatván, a’ pro
testánsoknak tökéletesbülési elvét egész az indifferenlismusig 
terjeszti, a’ vegyes házasságokról pedig dogmaticai nézetekből 
olly módon eszmélkedik, melly a’ magyar törvényhozás’ szelle
mével ellenkezik. — Miként kérdezheti tehát a’ b. ur a’ Hírnö
köt: „mellyik oltárnak szándékozik tömj én ezni ?“ miként csavar
hat úgy el egy egészen világos nyilatkoztatást és miként keverhe
ti össze annyira a’ legkülönbözőbb fogalmakat: a’„féltékenységről, 
egyetemi oltárról, őrökről, portae inferiről, önkénytesekről, a- 
posloli hivatásról ’s végre még Protagoras’ tanjárói,“ mellyel e’ 
helyre alkalmazva, bátran elmondhatjuk: de sano iudicio neque 
ut sít, neque ut non sit, habeo quidquam dicere.

Elmellőzvén végre azt, mit a’ b. ur a’ 1-ae 9us’ erejének 
terjesztéséről, a’ szegényebb sorsúakról, „kiknél — noha a’ 
Hírnök’ lapjait az elszegényedett földművelő nem olvassa — a’ 
nagy urak’ mulatságainak leírása csak' kedvetlenséget és esüg- 
gedezést okoz“ — és helyesen a’ tisztszék-ujításokról mond: 
csak még a’ theoriai agyrétnekrőli véleményére, — hogy azok t. i. 
„komoly és férjfias honunkban egy napig sem élhetnek; kár te
hát azokat opponálással megtisztelni“ — kénytelenek vagyunk 
kinyilatkoztatni, hogy mi e’ véleményt olly boldog álomnak te
kintjük, mellyet a’ b. urnák irigyelhetnénk, ha eszünkbe nem 
jutna — a’ felébredés. A ’ szerkesztő.

C z á f  o 1 a t *)
a’ Figyelm cző f. e. Sik és 4 -ik  szám ában  „ Polgári Magán

jo g “ czímií munkámról megjelent alaptalan bírálatra. 
Napjainkban, midőn olly nagy a’ panasz, hogy részletes, 

oktató és fenekedéstől ment bírálatok nincsenek: legkevesbbé 
sem volt előttem föltűnő amaz egyoldalú ’s melléknézelekből 
származott ócsárlás , melly a’ Figyelmezö' 3ik és 4ik számában 
„Polgári Magánjog“ czímü munkámra megjelent. Hogy pedig az 
nem egyéb pártos ócsárlásnál, bizonyítsa be következő czáfo- 
iatom.

* ) Pesti folyóiralink’ szerkesztői, részint hoszúsága, részint azok’ 
nézeteivel nem egyezése- miatt nem fogatták el e’ czikket, melly- 
nek lapjaiban közlésére Önt bizodalmasan kérem. K.

A’ bíráló tudós Negyven  ur (40-nel van jegyezve a’ czik
kely) először is azon akad fon:,kik lehetnek azok, kikről én 
munkám’ előszavában ezt mondom: „mi a’ nemzeti testnek pa
rányi bár, de mégis hatékony tagjai.“ — Hát valóban nem tud
ja tudós Negyven ur ? Nem gondolta el mindjárt, hogy az a’ 
„mi“ csak én és tudós Negyven ur lehetünk ? Lássa Ön, tudós 
Negyven ur, — Magyarország’ lakosi két osztályból állanak: 
tudósból és nem-tudósból; de Negyven ur tudós , én pedig va
gyok nem-tudós: tehát mibelőliink áll Magyarország! — Érti 
most már tudós Negyven ur, kik azok a’ „mi“ ?

Másodszor azon akad főn tudós Negyven ur, hogy én jog
tudományomat első r e n d s z e r e s  e r e d e t i  magyar munkának 
nevezem ; mit ő fenhéjazásnak és önmagamat túlbecsülésnek ’s 
másokat vakmerőén bíráló hangnak bélyegez. A’ bíráló, ezen 
állításom’ hamisítása végett Georch’, K ö v y ’ és Szlemenics' mun
káit idézi. Én pedig azt kérdem ezek után: tudja e a’ bíráló, 
mi a’ r e n d s z e r ,  és mi az e r e d e t i ?  Ezen utóbbit bizonyosan 
nem tudja, mit saját szavaiból alább elég világosan meg fogok 
mutatni; ’s ennélfogva engedjen meg , hogy azt hiszem, mikép 
neki a’ rendszerről sincs fogalma. Ha rendszernek nevez
né azt, midőn p. o. a’ természettudományban valaki az álla
tokról irt hat szakasz után az ásványokról, ismét hat szakasz 
után a’ növényekről, ’s igy ismét állatokról, ásványokról és nö
vényekről írna (csak azért mert ezek mind a’ természettudomány’ 
körébe valók): úgy igen világos előttem, hogy az eddigi ma
gyar törvénytudományokat rendszereseknek vallja. De engedjen 
meg tudós Negyven ur; ez nem rendszer. Én, rendszer alatt, 
különféle tárgyaknak olly f ő e l v  s z e r i n t i  ö s s z e i l l e s z t é 
s é t  értem , mihez képest minden tárgy csak a’ kiszabott helyen 
állhat ’s máshova át nem helyeztethetik, a’ nélkül hogy az 
összeillesztésnél kitűzött főelv, vagy a’ tárgyakat egymással 
függésbe hozó kapocs meg ne szakadjon, ’s igy a’ különféle 
részekből összeállított egész, e g é s z  lenni meg ne szűnjék. — 
Uralkodott e illy főelv a’ nevezett Íróknál törvény tudományuk’ 
összeillesztése körül: azt ugyan ők magok tudák legjobban; 
mi csak a’ szerint Ítélhetünk, mikép ők azt összeállították vagy 
rendszerezték; nem pedig, mikép ők ezt cselekedni s z á n d é 
koz t ak.  Egyébiránt, ha az önvallomásoknak hitelt adhatni, 
úgy Kövyről még saját nyilatkoztánál fogva is állíthatom, hogy 
ő „Magyar polgári törvényét“ rendszeres munkának nem tekin
tő; mert latin jogtudományát ennek kiegészítő része gyanánt 
nyilatkozlatá számtalanszor, tanitványi előtt is. A’ bírálónak föl
hozott oka pedig, hogy Kövy’ és Szlemenics’ munkái a’ dicső 
M arczibányi nemzetség’ alapítványából, mi nt  e r e d e t i  f e nd-  
s z e r e s  m u n k á k ,  nemzeti jutalomra is méltattatának: még 
nem elég azok’ valódi rendszerességének bebizonyítására.

Hogy én a’ polgári magánjogot, a’ czímlevél’ mutatása 
szerint is , első osztály alatt adom: rendszeretlenségnek találja 
a’ tudós bíráló; mert, úgymond, a’ honi jog’ és jogtudomány’ 
főiosztásában a’ közjogot mondom az első osztályba tartozónak. 
’S épen mivel ezt mondom, kellett volna a’ tudós bírálónak eszé
vel felérnie, hogy nem tudatlanságból nevezőm a’ czímlapon a’ 
polgári magánjogot első osztálynak; hanem mert amazt,, vala
mint a’ honi törvénytudomány’ egyéb osztályit i s , az országos 
küldöttség’ ezekbe vágó munkálatinak országgyülésileg történen
dő elhatározása előtt közrebocsátuom nem lehet, ’s igy, a’ meg
jelenés’ rende szerint, csakugyan a’ polgári magánjogot kelle 
első osztálynak neveznem; mit ha nem tettem volna, bizonyosan 

' a’ bíráló fogott első lenni, ki azért vádolt volna logicátlanság-
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gal, hogy a’ honi törvénytudomány’ m á s o d i k  osztályát adám 
ki az e l s ő  előtt.

Mi továbbá tudós Negyven urnák azon állítását illeti, hogy 
a’ jogtudománynak köz- és magánjogra, ennek ismét polgárira, 
fenyítőre, bányaira stb. osztása hibás; — „mert a’ polgári fe- 
nyítő ’s bányai jogtudományok nem csak a’ hazapolgároknak 
egymás közötti vagyis magánjogaira, hanem mindazon f e j e d e 
l e m  és  h a z a p o l g á r  közötti jogokra és törvényrendelésekre 
is kiterjeszkednek, mellyek’ áthágásának elitélése polgári, fe- 
nyítő, vagy bányásztörvénysze'keink’ elébe tartozik; v a l a mi n t  
s z i n t e  a z o k r a  i s ,  m e l l y e k  t ö r v é n y k e z é s ü n k ’ r e n d é t  
és  módj á t ,  é s  m a g o k a t  t ö r v é n y s z é k e i n k e t  é r d e k 
l i k : “ ezzel csak járatlanságát árulja e l, kinek t. i. még arról 
sincs világos fogalma: mi a’ köz- és magánjog? vagy hogy az 
ő nyelvén szóljak: mi a’ jus publicum és privatum ? — Az ő 
értelme szerint ugyanis, a’ f e j d e l e m  é s  h a z a  p o l g á r  kö
zötti jogok és törvényrendelések a’ közjog’ (jus publicum) kö
rébe tartoznak. Én pedig tagadom e z t; mert minden juris pub- 
lici írók egyértelmííleg vallják, de különben a’ csupa józan ész 
is azt hozza magával hogy közjog’ tárgyai csupán olly viszo
nyok lehetnek, mellyek a’ f e j d e l e m  é s  nép,  tehát nálunk 
magyaroknál a’ k i r á l y  Ts az o r s z á g k a r o k  és  r e n d e k  
közt egymás’ ellenében ’s a’ közigazgatásra nézve állanak, vagy 
fejlődnek ki; nem pedig ollyanok is , mellyek a’ fejdelem és ha
zapolgár közt származnának, — mi tulajdonkép lehetlen i s ; 
mert olly esetben a’ fejdelem’ személye helyett a’ királyi ügyész 
áll elő, ’s a’ magános polgárnak csak ezzel lehet jogbeli érint
kezése , nem pedig mint a’ tudós ur alaptalanul követeli, magá
val a’ fejdelemmel. — Hogy továbbá Negyven ur olly jogokat 
és törvényrendeléseket is a’ magánjog’ körébe tartozóknak állít, 
mellyek törvénykezésünk’ rendét és módját (hanemha itt egyes 
pörök’ bírói illetőségének meghatározását érti) és magokat tör
vényszékeinket érdeklik: a’ fönebbiek után legkevesebbé sem 
csudálkozom. Ezzel csak uj bizonyságát adja a’ tudós ur annak, 
hogy sem ő nem tudja mi a’ rendszer, sem az általa követelt 
munkák (legalább az én rendszer-felőli fönebb nyilványított fo
galmam szerint) nem rendszeresek; mert a’ közjog’ tárgyait a’ 
magánjog közzé keverni csakugyan rendszernélküliség. Vannak 
ugyan néinelly tárgyak , p. o. a’ harminczad, mellyek bizonyos 
tekintetben a’ köz-, más tekintetben pedig a’ magánjog’ körébe 
tartoznak : az illyeneket tehát mindkét helyen elő kell adni, de 
csak úgy, mint azok egyik vagy másik jog’ körébe szükségké
pen tartoznak; nem pedig ollyformán, hogy a’ magánjogban is 
elmondassék rólok az, mi a’ közjoghoz tartozik, és viszont.

Hogy tudós Negyven ur, a’ Wuchetich és Szlemenics 
által megérintett ’s — mint ezennel kijelentem — általam nem 
olvasott németországi jogkérdés iránt: „valljon a’ fenyítő törvény 
a’ közjognak e, vagy pedig a’ magánosnak része legyen?“ — 
útba igazulni nem tud: igen természetes; mert, mint fönebb meg- 
mutatám, — nem tudja, mi a’ köz-, mi a’ magánjog? Mikép 
is tudhatná tehát, mi tartozik ide, mi amoda? Én megmondom 
tudós Negyven urnák: milly vétek iránti fenyítőtörvény lehet a 
közjog’ tárgya: az, mellyet egy n ép  követhet el f e j d e l e m  
ellen; olly vétkek pedig, mellyeket polgár polgár ellen, vagy 
polgár a’ társaság sőt fejdelem ellen követhet el, mindenkor csak 
a’ magánjog’ osztályába tartozó fenyítőtörvény’ tárgyai lehetnek. 
Mi továbbá a’ bányászjognak köz-és  magánjogra osztását illeti: 
bármint vélekedjenek erről saját törvényeik’ rendelmépyi sze
rint a német tudósok : nálunk magyaroknál I. István II.k.6. fej.; 
1351: 13; Zsigmond’ El. yégz. 21. törv. ez. és III. végz. 13.

t. ez.; továbbá 1439: 6, mégis 1486: 49; 1492: 30 és 1514: 
1; végre 1715: 56; 1751 : 18, 30 ; és 1791: 22 t. czikkek sze
rint a bányák a korona jövedelmei közzé számíttatván, a’ fej
delem’ bírásába kizárólag adattak: csak magánosak és a’ kincs- 
tár, vagy magánosak és magánosak (p. o. bányabérlők) közt 
fordulhatnak elő viszonyok, mellyek kétségkívül nem köz-bá
nyajog’, hanem a’ magánjognak alárendelt magyar bányajog’ 
körébe tartozhatnak. Csak saját hibás szemeinek tulajdo
níthatja tehát tudós Negyven ur, hogy ő törvény tudományi 
osztályzásomban nagysándori modort lát, miképen én" egy hata
lomszóval vágom keresztül azon tudományi rejtényes csomót 
mellybe a’ jogtudomány’ épülete’ részeinek helyes egymás alá 
rendezés burkolva vagyon. — Milly megdicsőíttetés egy tudós 
Negyven urtólü

A’ tudós bíráló megütközik, hogy valamint Kelemen, Mar- 
kovics ’s mások, ugy én is először a’jogtudomány’ történetiratát, 
azután a’ polgári jog’ előismereteit, végre a’ személyekről szóló 
első könyvet adom. — Ugyan, ha a’ tudós bíráló törvénytudományt 
irand, mit fog abban először előadni? Talán a’ kegylevelek’ vagy
is kiváltságok’ tanítmányát, mellyben egyszersmind illogice meg 
fogja mutatni, hogy az észtől kiváltságot nyert, azok’ sorába 
nem tartozni, kik csak ahhoz fognak, mihez erejük ’s tehetsé- 
gök van? Vagy csupán tőlem kívánja e , hogy az általam is 
helyesnek ismert rendtől eltértem volna; bizonyosan azért, 
hogy amaz esetben is , még pedig érdemelve, ócsárolhasson 
Csintalan criticus! tehát csak egyáltalán ócsárolni akar? — 
Isten nevében! — A’ tudós bíráló által úgynevezett harmadik 
rendbeli rendszereimre nézve, köszönettel tartozom zavaros 
kútfőből eredt figyelmeztetéséért, hogy t. i. a’ rangról szóló 
25-ik §.-ban nyomtatási hiba van, ’s a’ „s zül e  té sb ül» szó 
után kimaradt „és h i v a t a l v i s e l é s b ü l . »  Az ismert szándé
kú bíráló azonban e’ hibát nem nyomtatási hibának tekinti; noha 
munkám’ figyelmes olvasása mellett egész lehetlenség volt, er
ről meg nem győződnie; mert a’ 44ik §.-ban világosan áll, hogy 
az országnagyok, h i v a t a l  és  n e m z e ts é g által jutnak e’ polcz- 
ra; azt pedig rólam, vagy bárki más ép eszűről föltenni, hogy 
azt hiszem, mikép az ember születés által lesz fő egyházi 
személy, csak az én tudós bírálómtól telhetik.

Megbotránkozik tudós bírálóm azon is, hogy az egyházia
kat a’ 25ik §.-ban különös osztálytaggá teszem , a’ 39ik §.-ban 
pedig a’ nemesek közzé is számítom. Én erre válaszolólag csak 
azt kérdem a’ figyelmes olvasótól: nem nemes e az egyházi 
személy az ő papi rendje által? és mégis, nem különbözik e 
más egyéb nemesektől? — Hogy továbbá bírálóm a’ 39ik §.-ban 
a’ papi nemeseket is megemlítendőknek követeli: nem helytelen 
ugyan, de nem is mulhatlanul teljesítendő kívánat; mert a’ ki 
csak legkevesbbé ismeri azok’ viszonyait, az tudni fogja, hogy 
ők is a’ „helységi» nemesek’ sorába tartoznak, mi ott a’ 4ik 
szám alatt világosan foglaltatik; az pedig, hogy ő a’ zsidókat 
itt is érintetni akarja, egy általán alaptalan; mert a’ zsidóság nem 
rang-, hanem valláskülönbség által van elszigetelve, miről a’ 24ik 
§.-ban elégséges fölvilágosítás adatik.

Végre három fő hiány t akar fölhozni ellenem tudós bírálom, 
azt állítván, hogy „a királyi fiscust is, kinek szinte néhány kü
lön jogai vannak, szükség lett volna, mint külön rangú személyt 
megemlítenem; továbbá, hogy a’ szabadság’ tekintetéből tett 
osztály alatt az úri ha t a l o mr ó l  is szükségkép kellett volna 
szótanom; ’s végre, hogy ez osztályba a’ hitvesek és jegyesek 
erőszakosan vannak betolva, mivel törvényeink sem a’ férjet 
nejének, sem ezt amannak, sem egyik jegyest a’ másiknak ha
talma alá nem vetik stb.»

Mi a’ fiscust illeti: neki, rendszeremnél fogva, az első 
könyvben egyáltalán nincs és nem lehet helye, szintúgy nem, 
mint p. o. a’ megy ei tisztügyésznek, a’ személy nőknek, a’ tárnoknak 
stb. kik ugyan szerintem is mindnyájan bírnak különös jogokkal, 
melíyeknek fölhordása mindazáltal nem az első könyvbe tartozik.
_De sokkal visszásabb ennél ama’ követelése tudós bírálómnak,
lio<ry a’ s z a b a d s á g ’ tekintetéből tett osztály alatt az úri hata
lomról is szükségképen kellett volna szólnom; mivel, szerinte, 
csak uiry lett volna lehetséges az urnák szolgái és jobbágyai iránti 
jogait r e n d s z e r e s e n  előadni. Itt lehellel» föl nem kiáltanom 
az* írás’ szavaival: Sátán, ne kisérts engemet! — Törvényeink 
meghatározzák a’ földesur és jobbágy közti viszonyokat, s így 
törvényink’ szellemében a’ jobbágyok, mint m.nden inas haza-
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polgár, t ö r v é n y h a t a l o m  és nem úri hatalom alatt állanak; 
mert az alól tulajdonkép még I. Ferdinand' korában föloldozák 
őket törvényink, ’s a’ legújabb országgyűlés után, minden vi
szonyaik törvényeink’ rendelésétől és földesuraikkal tett vagy 
teendő s z a b a d  e g y e z k e d é s e i k t ő l  függ. — A’ házasságot 
ellenben, mellynek a’ mondott szakaszba iktatását tudós bírálóm 
erőszakos betolásnak mondja, rendszerem’ főelve szerint máshová 
iktatnom nem is lehete; miről, ha bírálóm az 51-ik §-t figyelem
mel olvasta, ’s annak értelmét igazán fölfogni tudta volna, leg- 
kevesbbé sem kétkednék.

Ezekből kitetszik, hogy a’ bíráló, az eddig fölhordott ellen
vetésekben csak értelmetlenséget és járatlanságot árul e l ; én mind
azt, mit ő helytelennek állít, egész léleknyugalommal, belső 
meggyőződéssel vallom alaposnak, .  valamint más részről ennek 
a’ közönség által már tettleg valósult elismerése felől is bizo
nyos vagyok.

Hátra van még bebizonyítnom, mikép tudós bírálóm nem tud
ja: mi az e r e d e t i ?  0  ugyanis engem eredetietlenséggel vádol
ván, ezen okát adja állításának: „mert az első kötetben előfor
duló csaknem minden tanításaimat másoktól, jelesen Markovics 
és Kelemen uraktól kölcsönözöm. De valljon eredetiek e ezfek’ 
munkái? Vem egyedül eredetiek e csak a’ törvények, mellyekből 
minden jogtudomány-iró köteles merítni tanítmányát? ’S ha ne
kik és nekem ugyanazon kútfőhöz kelle járulnom, t. i. a’ tör
vényekhez, nem szükségkép kell e megegyezniek tanítmányaink- 
nak? Hisz a’ törvény mindenkor csak egy, száz meg száz mun
ka jelenjék is meg, annak rendeletéit magában foglaló, mindnyá
jának egyeznie kell. — Ha tudós bírálóm férfiúkorában gondol
kozni és ítélni nem tud: legalább igyekezett volna fejé
ben tartani azt, mit még mint iskolás gyermek tanult. Vagy 
nem tanulta e tudós Negyven ur emez arithmetical igazságot: 
Quae sunt aequalia uni tertio, sunt aequalia inter se? ’S ha ezt 
az én , Markovics’ és Kelemen’, vagy bárki más’ munkáira egy 
részről, más részről pedig törvényeinkre alkalmazni fogja: lehet- 
len meg nem győződnie botlása ’s ellenem elkövetett méltatlansága 
felől. — Midőn továbbá azt mondja tudós bírálóm, hogy én az 
említett szerzők’ botlásait is híven megtartom: azt kívánja, hogy 
azokat, miket ő botlásoknak nevez, minden bizonyítás nélkül 
kiki botlásoknak ismerje; holott ő maga követ itt el egy olly 
botlást, minő nem csak a’ bírálónak , banem a’ Figyelmezö' 
figyelmetlen szerkesztőinek sem válik díszükre: t. i. önellen- 
mondást. — Az 57ik hasábon ugyanis botlásaim közzé szá
mítja azon állításomat, hogy Kálmán  király a’ törvénykezése
ket királyi udvaron kívül rendelé tartatni; a’ 60 és 61-ik hasábon 
pedig azért korhol, hogy arról, mit amott botlásomul ró, ’s mi 
munkám’ 15ik lapján csakugyan foglaltatik, e m l í t é s t  s e m  
t e s z e k .  Itt világosan kitünteté tudós bírálóin ama’ megrög
zött önhittséget, melly szerint az mind rósz, mit nem ő állít; 
ellenben jó , a’ mi tőle kerül, sőt még akkor is jó , ha általa 
viszonadatik. Ugyanis midőn Kálmán’ rendelését én hozáin föl, 
akkor botlás volt; midőn pedig ő ismétlé, már akkor nem volt 
botlás; mert azon fonákságot csak nem teszem föl tudós bírá
lómról, hogy botlásokat kívánjon nyakamra tolni igazságok gya
nánt. ’S illy önczáfoló ellenmondás után nem csudálkozhatik 
bírálóm, ha esze’ és szíve’ egyenességét kétségbe vonom.

Markovicstól és Kelementől eltérésemet 8 pontban adja elő tudós 
bírálóm, a’ nélkül hogy ezeket roszalná vagy helyeslené. Azután 
ismét 16 pont alatt — szerinte — uj állításaimat idézi, mellyek 
közül csak a 6ik pontbelinél akad föl azon, hogy sem a’ szabadság’ 
sem a’ magyar haza’ jelentését meg nem határozom. ’S ő ezt 
a’ polgári magánjogban kívánja tőlem! Oh tudomány, oh rend
szer !! ! — Ezek után ismét az egész munkának rohan, ’s azt 
igen gyenge és fölületes dolgozatnak állítja, ’s tárgyisinerteté- 
sim’ — definitioim’ — nagy részét hibásnak vagy egyoldalúnak 
bélyegzi. De mindezt egy szóval sem igazolja, ’s a’ követelt 
hibasokat jókkal föl nem cseréli, hanem tovább halad, ’s ki
mondja irgalmatlan kárhoztatását szegény munkámra, mellynek 
egész hibája csak az, — hogy nem valamellyik czimbora ké- 
szíté. Ah! milly jó volna akkor! — „Az egész* munkában, úgy 
mond, egyetlen egy osztály, szakasz, fejezet, szegély vagy

szelet sincsen, melly az abban czélul vett tárgyal kim e n t ö 
le g, habár csak f ő v o n a l a i b a n  is, adná (mintha fővonalokban ki
merítőt adni lehetne!) ’s néhol annak l é n y e g e s  részletei is 
érintés nélkül vannak hagyva. így például a’ jogtudomány’ tör
ténetiratában a’ hazánk' régi korában divatozott királyi szemé
lyes és megbízott bírák által í t é l e t t é t e l é r ő l  (?) j u d i c i a  
r e g a l i a  personalia et delegata, a’ Kálmán király által behozott 
zsinati törvényszékekről, j u d i c i a  s y n o d a 1 i a , a' nádori és 
kikiáltott gyűlésekről, c o n g r e g a t i o n e s  p a l a t i n a l e s  et  
c o n g r e g a t a e ,  az egész Hl. Károly’ koráig keletben volt ün- 
nepnyolczaiji nagyobb és kisebb itélőszékekről, j u d i c i a o c t a -  
val i a  máj ora et m i n o r a ,  s e u  b r e v i a ,  az eskütársakról, 
c o n j u r a t o r e s ,  a’ hármas vásári kikiáltásokról, t r i n a  fo- 
r e n s i s  p r o c l a m a t i o  stb., azontúl, hogy I. I s t v á n  a’ ny o 
mos abb ü g y e k e t  ö n m a g a ’ t a n á c s a ’ és  a’ n á d o r ’ e l i n 
t é z é s e  a l á  főn t a r t o t t a ,  és hogy Kálmán a’ törvénykezé
seket királyi udvarán kívül rendelé tartatni, a’ szerző említést 
sem teszen ,“ stb.

Ez utolsó állítás’ helytelenségéről már fönebb szóltam ; mi 
pedig I. István’ rendelkezését illeti, hogy erről említést nem 
teszek, szinte valótalan. Utasítom a’ bírálót munkáin’ 9ik lap
jára, hol a’ 6 — 8. sorban következőt olvashat: ,,A’ n y o m o 
sabb ü g y e k e t  ö n m a g a ’ t a n á c s a ’ és  a’ n á d o r ’ e l i n t é 
z é s e  a l á  b o c s á t a n d ó k n a k  h a g y t a  fön .“ — Mikép ad
hasson hitelt a’ közönség tehát a’ bíráló’ többi állításainak is? 
Egyébiránt erről, úgy a’ többiekről is, tagadom, hogy azok 
l é n y e g e s  részletek; mert körülményes előadásuk különben 
sem ide, hanem a’ közjog’ történetiratába való, hol t. i. az 
igazgatásmód' és törvényszékek' régi ’s mostani rendezete forog 
szóban. Inkább is hiszem, hogy ezeket tudós bírálóm csak 
fitogatás’ kedvéért hozta föl, azok előtt, kik ezeket a’ nagy 
tudományi! H orrát István’ tanításain nem hallották, kit birá- 
lómnak e’ pontban mestere gyanánt nyilvánosan is el nem is
mernie — hálátlanság.

Vádol végre tudós bírálóm, hogy állításaimat munkámban 
sehol be nem bizonyítom, ’s alaposságuknak kútfejeit elő nem 
adom, ennélfogva be nem látja, milly joggal adhattam jelen 
munkámnak honi törvénytudomány czíinet, és nem is tudja, ki
nek számára irtani legyen jelen munkámat. — Illy kifogásokat 
ismét csak tudós bírálómtól lehete várni, ’s azon Írónak, ki 
illy vérszomjas körmök közzé jut, csakugyan áldva kell lennie 
türelemmel, hogy ki ne fakadjon. Tehát csendesen a’ dolog
hoz. — Először is arra felelek : ki’ számára irtain munkámat, 
’s ebből kifejtem egyszersmind: miért nem idéztem mindenütt 
a’ törvényezikkelyt, akár volt arra szükség, akár nem.

Munkámat mindazoknak iráni, kik gondosan készült, rövid de 
kimerítő, tiszta de csigázatlan nyelvű magyar törvénytudományt 
akarnak bírni; különösen pedig az i l l e t ő  i f j ú s á g ’ számára, 
melly abban ne csak tárgyismeretet, hanem törvénykezési nyel
vet is tanulhasson. Fölösleges lett volna tehát ezeknél az ol
vasást vagy tanulást minden néhányad sorba czéltalanul tűzött 
törvényezikkely által elakasztanom. Különben is azok, kiknek 
kezeinél törvénykönyv van , hogy valamelly idézett helyet megte
kinthessenek, bírnak annyi jártassággal a’ törvényköny vben, hogy 
állításim’ alapos vagy alaptalan voltáról Ítélhetnek; azokra néz
ve pedig, kik azzal nem bírnak, sikernélküliek volnának utasító 
idézetim.

A’ mi munkám’ czímét illeti: bírálata’ első szakában, tudós 
Negyven ur az általa helytelenített czímből azt hiszi gyaníthat
ni, hogy idővel a’ köz- ,  fenyítő- és bányajogot is kiadandom; 
midőn tehát én e’ hitét alaposnak vallom, úgy vélem, egyszers
mind elég bizonyítást nyújtok a’ mellett, hogy ott a’ „Honi tör- 
Vénytudomány“ czím nem ok nélkül ’s nem czélszerűtlen’ áll.

Végre örül tudós bírálóm , hogy a’ szerző’ nyelve gondos, 
tiszta, hibátlan, és írása szabályos. De neki még öröme sem 
egészen tiszta; ebbe is a’ fondorkodásnak egy kis maszlaga lát
szik vegyülve. Én neki jövendőre tisztább örömeket óhajtók. 
Mielőtt azonban tőle ez alkalommal búcsút vennék, a’ nyilvá
nosság’ ’s az ezt nem rettegő jólelkűség’ nevében fölszólítom 
őt, födözze föl valódi nevét. Kunosa.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyam at 1838.

A' g a z d a g  m a g y a r o k .
Közm ondás.

,,A’ gazdag magyarok!“ igy hallja az ember Becsben, Pá- 
risban és Londonban, ’s igy fogná hihetőleg hallani más világ
részekben is , ha ott isméretesek volnánk; igy szól a’ legfőbb- 
rendűtől fogva a’ legalacsonyabbikig minden, haszinte mindnyá
jának nem volna is oka e’ közmondással élni. Makacsul meg
maradnak a mellett, hogy a’ magyarok gazdagok; mi pedig, 
kik olly hiúk és könnyenhivők vagyunk, híven megegyezünk 
velők, mondván és hívén, hogy mi roppant gazdagok vagyunk, 
sőt úgy cselekszünk ’s élünk, mintha valósággal azok is vol- 
uánk.

Ki volt valaha nálunk Magyarországban, ’s kételkedik, hogy 
itt gazdag emberek vannak; ki nem bámulta E sterházy ’ , B at
thyány', K áro lyt stb. roppant birtokait; kinek szemét ’s figyel
mét kerülték el a’ feles számú ékes kastélyok, nagyszerű inté
zetek, töménytelen nyájak; ’s kinek ajkai közűi nem csalta ki 
mindezen dicsőségek’ látása e’ felkiáltást: ,,A’ magyarok gazda- 
dok!“ ? ’S mégis e’ hiedelem, általában véve, egyike azon köz
mondásoknak, mellyek őság és gyakor ismétlés által úgyszólván 
európai polgárjogot nyertek , a’ nélkül hogy azt talán megér
demelték volna valaha; jelenleg igazán kevés okot lelhetni reá.

Mi a’ gazdagság ? — Áltatában nehezen lehet fogalom ha
tározatlanabb és nagyobb mértékben viszonylagos (relativus), 
mint a’ gazdagságé. Elvontan (abstracte) véve, minden egyes 
ember vagy minden társaság gazdag, ha többel bir, mint a’ 
mennyire szüksége van, ’s e’ szempontból tekintve, a’ néhány 
egészséges tehénnel biró havasi nyájőr gazdagabb volna mint 
némelly herczeg, ki roppant jövedelmei mellett adósságot csinál. 
— A’ mindennapi szokásban gazdagságnak a’ pénz’ és jószág’ 
bősége vétetik és mindazé, mi az élet’ szükségeire ’s kényel
meire megkivántató. De nemzetnél gazdagságot az életre, 
statustartásra ’s fényűzésre megkivántató tárgyaknak olly nagy 
termesztése jelent, hogy azoknak feleslegéből még más népek
nek is lehessen adni; mire azonban szükséges, hogy ezen fe
lesleg többet tegyen, mint azon czikkelyek’ ára, mellyek kívül
ről szállíttatnak be. — A’ gazdagságot szorgalom, takarékosság 
’s néha szerencse által szerezzük és tartjuk m eg; rendszerint 
pedig műipar által szaporítjuk.

Ez értelemben tehát a’ magyarok — kik bírnak ugyan bő
séggel jószágban, de korántsem pénzben — nem gazdagok ; szer
zésről pedig és szaporításról szó sincs.

E’ szerint kit kelljen tulajdonképen gazdagnak nevezni, tel
jességgel nem lehet általában meghatároznunk; hanem e foga
lom a’ viszonyoktól és önkiségtől (subiectivitas) nyeri sajátlagos

mértékét. Mondják ugyan a’ köz életben, hogy „gazdag, ki 
semmiben sem szűkölködik“, ’s ez értelemben gazdagoknak 
neveztethetnénk, ha különben az emberi vágyaknak határt le
hetne vetni, mert azok miatt a’ szükségnek sincs határa, min
dig soknak, igen soknak lévén hiával vágyaink. — Mások sze
rint gazdag volna, ki állapotához képest vagyonával bőven ki 
jöhet; de itt még az állapot’ fogalma mellett, melly talán elébb 
volna meghatározható, a’ bőségét igen nehéz megállapítani, ’s 
végre itt is hajótörést szenved a’ meghatározás a’ személysé- 
gen. Perzsa közmondás: ,,A’ gazdagság nem abban áll, hogy 
az embernek feleslege, hanem hogy elege legyen“ _ de kö
zülünk kinek van elege? ’S e’ szerint talán senki sem volna 
gazdag, mit szinte elhiszünk, látván, hogy azok, kik földi ja
vakkal legdúsabban ellátvák, vagy szerfölötti fényűzés vagy ala
csony fösvénység által szüntelen azon vágyban tartatnak, vajha 
még többel bírnának !

Mivel tehát, mint már mondottuk, mindenféle termékekkel 
bővelkedünk, de kész pénzzel korántsem, melly pedig képviselője 
mindazon tárgyaknak, mellyekhez bennünket szükség vagy fény
űzés lánczol, ’s mellyeket nagyobb részint külföldről veszünk: 
minden kétségen kívül van, hogy mi magyarok nem vagyunk 
gazdagok , a’ paraszttól kezdve az országnagyig.

A’ jelen értekezésnek nem lehet czélja: a’ külön néposztá
lyokat venni vizsgálatra gazdagságuk’ tekintetében, ’s tételemet 
eléggé megbizonyítottnak hiszem, ha itt nagyobb főldbirtokosink’ 
gazdagságát vizsgálom szorosabban; mert hiszen csak ők tekin
tethetnek annak képviselői gyanánt olly országban, mellynek 
nemessége kilencz tizedrészben elszegényedett; polgársága csak 
csekély kereskedést, épen semmi gyármunkát, mesterségeket 
pedig csupán a’ nagyobb szükségek’ pótlására űz; parasztsága 
végre, tulajdon földbirtoka nem lévén, nagyobb részint csak any- 
nyit nyer, mennyi maga’ ’s övéi’ életének tartogatására szükséges.

Ki immár azt állítaná, hogy nagyobb főldbirtokosink gazda
gok , mindenek előtt ezt kérdeném tőle: melleik bírt leggazda
gabb ’s leghatalinasb uraink közül az angol-amerikai legújabb 
pénzviszonyokkal, vagy az ottani gyapjú- ’s gabona kereskedés’ 
egyedárusságával kész pénzzel szembe szállani ; ki nem volt 
azáltal kisebb nagyobb mértékben zavarba ejtve; ki nem kény- 
teleníttetett termesztményeit csekély áron adni ’s úgyszólván el
vesztegetni; hánynak nem kellett másoknál segélyt keresnie, 
vagy fizetéseit elhalasztania? — Gazdagság’ jelei e ezek? — 
Szerencse’ ’s pénz’ egyes fiai, vagy különösen jó karba helyzett 
emberek talán csak nem szolgálhatnak az egésznek képviselői
ül; különben is az utóbbiak csak azzal bírnak, mi a szükséges 
táplálatra 's néha mi a’ kényelemre és gyönyörködésre is meg-
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kívántaid; ámde nem ez, hanem a’ bővelkedés vagy fölösleg 
határozza meg a’ gazdagságot.

Legfőbb termékeink: gabona, marha, bor és gyapjú; ’s 
épen ezeket, az utóbbin kívül, nem azért veszik meg tőlünk 
szomszédink, mintha rájok szorultak volna, hanem inkább mivel 
olcsók.

Hogyan lehet ez? kérdi valaki ellenvetőleg. Fenállhat e 
Bécs ’s Ausztria Magyarország nélkül? — Oh igen, minden 
bizonnyal. Ausztria, Morvaország, Szilézia ’s végre Bajoror
szág kenyeret, Galiczia és Havasalföld (Moldva) pedig e’ mellett 
még húst is adnak. Bizonyságul szolgál, hogy minden csűr és 
pincze telvék ama’ tartományokban, ’s Bécstől három órányira 
az ár csak igen keveset különbözik a’ miénktől.

ügy de — fogják mondani mások — nem volt e Magyar- 
ország eleitől fogva éléstára nem csak Ausztriának, hanem e- 
gész Németországnak is? Honnan származnék azon jólét, melly 
az óriási birtokok’, ékes kastélyok’, egyházak’, kolostorok’ ’s a’ 
nagyszerű intézetek’ keblében mindenütt olly tetemesnek mutat
kozik? — Helyes; áldott földünk’ termékeinek bőségéből árad
tak e’ kincsek őseinkre. De ne felejtsük a’ kor’ viszonyait és 
változását. Századokig táplálta Magyarország a’ kereszténysé«-’ 
örökös ellenségével küzdő valamennyi nemzet’ hadsergeit; Nagy 
Fridrik’ táborai, valamint ellenségiéi is , magyar gabonával, bor
ral és szarvasmarhával láttattak el. A’ vallási ’s forradalmi há
borúk’ idején az elpusztult Németország nagyobb részint ezen 
éléstárból tartatott; sőt még Lombardia’ síkjáig ’s tovább is vi
tettek magyar gabonák és ökrök; miért is a’ külföld’ pénze bő
ven jött hozzánk. — De most már Janus’ temploma zárva; az 
egykor pusztulásra jutott szántóföldek bő áldással fizetnek; a’ 
marhától megfosztott ólak ismét mindenütt telvék, ’s már csak 
hazánk’ tőszomszédi hordanak magoknak fölöslegünkből egyet- 
mast műipari czélokra; a’ többi kereskedés pedig egészen a’ 
csekély népességű ország’ mindennapi szükségeire korlátoztatik 
vagy néhány, nem ugyan mindenkor kiváltságos, de mégis a’ 
pénz’ általányos szűke miatt egyedárúsokká vált nyerekedőknek 
kezeiben van, kik a’ pénzben szűkölködő jobbágytól szintúgy 
mint a’ földesurlól a’ termékeket rendszerint csekély áron csi
karjak ki. Ezt tarthatni mind gabona és bor, mind egyéb termékeink 
felől, minők: dohány, kender, fa, bőr, serle, olaj, gubacs ’stb.

Épen nem szándékom , itt azon akadályokat és nehézsége
ket, mellyek political 's diplomatái tekinteteket érdemelnek, rész
letesen előadni 's vizsgálni; hanem megelégszem e’ helyütt azon 
altalányos megjegyzéssel, hogy midőn földművelés ’s marhatar
tás képezik legfőbb keresetforrásinkat, épen e’ pillanatban ter
mékeink’ keletére nézve geographiai helyzetünk teljességgel nem 
kedvező; mivel szomszédink, naponkint tökéletesbülő földműve
lésüknél fogva, táplálaluk végeit épen árúczikkelyinkre nem szo
rulnak, műipari czélokat illetőleg pedig igen nagy akadályokra 
bukkannak ’s a’ szállítási költségeket szerfölöttieknek találják.

Miből szerezzen tehát a magyar töldesur pénzbeli gazdag
ságot? A’ j o b b á g y ’ k é s z p én z - f i z e t é s i b ő 1? Bizonyára 
azon egy forintból, mellyel háza’ ’s udvara’ számára fizet éven- 
kint a’ jobbágy, nem. — H a s z o n b é r b e  a d o t t  k o r c s m á k 
ból  és s z á n t ó f ö l d e k b ő l ?  Hol jó utak nincsenek ’s utazó ke- 
Aés találkozik, a fekvő jószágok pedig csekély jövedelmet adnak 
mindkettőtől keveset várhatni. — S z a r v a s m a r h á b ó l ?  Nem 
öli e meg a’ barmoknak nagy részéi évenkhit a’ marhadög, és 
szaraz esztendőkben nem vesznek e el ezerenkint éhhel, a’ 
végetlen legelők' daczára? — Lo v akbó I? Minőkkel bírunk, ’s 
veszi e ezeket valaki? — B o r o k b ó l ?  Számlálja fel minden

borosgazda általában a’ szőlőművelésre fordított költségeket, ’s 
mondja meg aztán, minő eredményt talált? — G y a p j ú b ó l ?  
Nincsen e ez is , melly termékeink között legjövedelmezőbb, 
néhány nyerekedők’ kezeiben, kik árát kényük szerint szabják ’s 
vevői verseny’ (concurrentia) hiánya miatt azt mintegy örökös 
haszonbérben tartják, mitől talán csak idővel fog bennünket a’ 
pesti gyapjú-raktár megszabadítani. — É p ü l e t -  és tü z i-fá -  
ból? E’ részben a’ birtokok’ fekvése csak isren ritkán kedvező a’ tu- 
lajdonosra nézve, ’s a’ fahaszonnál következő arányt vehetünk 
fel általában: az egész fajövedelemnek egy harmadát a’ reá for
dított költségek emésztik meg; másik harmada ellopatik vagy 
megreved (rothad) az erdőben, ’s csak egy harmada adatik el, 
rendszerint igen mérsékleti áron. E’ szabály nagyon kevés ki
vételt szenved. — Végre mi a’ bérpénzt (Pachtschilling) illeti: 
mindenek előtt azon kérdés támad: minő ez mindennemű termé
kek’ általányos árcsökkenése miatt; valljon pontosan fizettetik 
e; vagy nem kénytelen e az ember gyakran hoszas , költséges 
perrel venni meg a’ bérpénzt ? — Még kevesebbek az úgyne
vezett apróbb jövedelmek, mellyek nagyobb részint a’ gazdaság’ 
költségei által emésztelnek meg, minthogy a’ gazdaság’ folytatá
sára szükséges eszközök aránylag sokkal drágábbak a’ termé
keknél. — ’S  e’ mostoha viszonyok mellett, valljon találunk e 
munkásokat, napszámosokat, ha reájok szükségünk van, ’s minő bér
ért? Nem láttunk e névszerint tavaly még septemberben aratat- 
lan őszi földeket? Vagy ez talán bőség’ jele volt, minek sokan, 
kik az országot nem eléggé ismerik, fognák tartani, holott nem 
egyéb, mint a’ szegénység’ ’s műipar-hiány’ tagadhallan bélyege. 

CVége köv étkezik.J

K ö n y v i s m e r t e t é s .
„ A’ k is  G e o m e t r a ,  Nagy Károlytól. B ecsben, Sollinger J . B. sa j

tói alól. Nyolczadrét. 290 lap.“

Egy könyvvel kívánom a’ közönséget némileg megismértet- 
ni, mellyet — külsejét tekintve — bármelly finom hölgy kifo
gás nélkül alkalmazna könyvgyűjteményébe; ’s melly mégis, 
belsejére nézve, a’ szigorú tudományossággal vizsgálót is kie
légíti, párosítva' lévén benne a’ külcsín belső fontossággal. E’ 
két állítás’ elsejének bebizonyítására elég tudnunk, hogy e’ mun
ka a' legügyesb bécsi sajtók alól került k i; a’ másodikért kü
lönben is jót állván a’ rövid időn nagy hírre jutott szerzőnek 
neve, melly ugyan égy a’ magyar tudós társaság által kétszáz 
arannyal jutalmazott „Arithmetica’“ Írójáéval.

Mint lehet a’ hazának tettel, nem lármával, szolgálni, mint 
víja ki magának az igy cselekvő rövid időn is a’ fényes nevet, 
mig mások — semmi tettlegest véghez nem vivén — zajütés
sel ’s egymás’ viszonyos dicsérgetésivel akarják ezt elérni; sőt 
mint nyerhetni szövetséges összeköttetések nélkül egy, számos 
rokonfél által pártolt, verscsomó’ ellenében kétszáz aranyat de
rék munka által, mindezeknek szembetűnő tanúságát adja a’ je
len „Kis Geometra’“ szerzője; kit mint igazhonfit és emberbará
tot csak azon tekintetből sem halmozhatunk elegendő dicsérettel, 
minthogy buzdítója és előmozdítója egy társaságnak, melly szép 
czéljául nevelési és oktatási munkáknak szegény sorsúak (közti 
kiosztását tüze ki *).

Az előttünk fekvő munka figyelmünket két tekintetben fog
lalja el: mint m a g y a r  könyv, és mint t u d o m á n y o s  munka.

Erről nem sokára bővebb tudósításokkal szolgáland a’ t. Közön
ségnek a> szerb.
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Első'tekintetben nincs a' ki mélyen ne erezné, mennyiben szá
molhat a’ magyar közönség’ hálájára, ki azt a’ nálunk eddig 
nem épen bőségesen ellátott tudományok’ valarnellyik ágában 
czélszerű munkával ajándékozza m eg, a’ mathesishoz tartozóval 
legfőképen, melly tán legelhagyottabb, ’s mellyben köztünk „A’ 
kis Geometra’44 Írója majdnem az egyedüli fénycsillag.

Mint tudományos könyvnek tartalmáról következőket lehet 
észrevenni:

1) Az előszó éreztetni akarja velünk, hogy a’ geometriát a’ 
kisebb iskolákba bevenni nem csak hasznos, de szükséges is 
lenne. Valóban nincs helyes ok arra, hogy a’ terjedtség’ tudo
mányát legelőször is a’ philosophiai pályán kezdjük ismerni; mert 
elemei olly egyszerűk, hogy semmi előleges theoriákra és nagy 
elmefejlettséget kívánó elméletekre nem szorul *). A’ geome
triai alakokat a’ 6 éves gyermek szintúgy megismérheti, mint 
megismeri a’ 2 — 3 éves az egyéb körültünki tárgyakat; a’ szá
mokkal munkálni tudó 8 — 9 éves gyermek könnyűséggel mér
het és számíthat terjedtségeket is , valamint térszint és tartal
mat. Nem kévéssé meglepő anomalia azon jelenet, hogy több 
értelmileg kifejlett nemzetnél nem vétettek köz tanítás’ tárgyai
vá azon tudományok, mellyeket köz meggyőződés szerint az el- 
mefejléssel ’s a’ társasélet’ bármelly helyzetével egybekötöttek- 
nek állítunk, minők például a’ geometria, physica, vegytan, ter
mészet- és földleírás, boncztudomány ’stb. ’S ha valamelly tu
domány’ közhasznát elismértük, miért nem ápolgatjuk azt? ha 
p. o. a’ geometria minden embernek hasznos és szükséges, mi
ért tanulják csak kevesen? holott annak a’ mindennapi életben 
is mindenki — bár sejdítlen — gyakorlója. A’ tudományok’ je
len dicső állása megengedi, hogy belőlök minden kor és minden 
elmetehetség meríthessen; a’ természeti tudományok pedig kü
lönösen alkalmasok az elemi előadásra, ’s reméllem, nem halla- 
lik többé azon félszegű Ítélet, hogy e’ vagy ama’ tudományt — 
én legalább K ant’ munkáit sem veszem ki — l e h e t l e n  nép
szerűén előadni **).

Ismétlem tehát, hogy a’ természeti ’s tettleges alaptudo
mányokat már a’ legkisebb iskolákban is taníthatni, csak a’ ta
nulók’ erejéhez legyenek alkalmazva. Szükségesnek tartom te
hát, hogy e’ tudományok már a’ legelső oktatással kezdesse- 
nek ***) ; ’s évről évre folytattassanak is aránylag, mindegyre több 
isinéreteket és terjedtebb nézeteket hozván a’ tárgyba, míg vég
re a’ felsőbb iskolákat folytatók a’ tudományokba mélyen bocsát
kozhatnak.

*3 A’ beküldő ismertetőnek e’ nézetéhez helyes támasz-ok gyanánt 
adhatni még azt: hogy a’ geometria’ ’s általában a’ mathesisi tu
dományok’ munkálata az elmetehetség’ élesítésében, rendszeresí
tésében , hoszd eszmefolyam’ felfogására szoktatásában ’s altala- 
ban annak más tudományok’ tanulására alkalmasabbá tételében is 
mutatkozik. a’ szerit.

**) E zen, a’ nagy, de sokban túlzó Jacotot’ nézeteihez szító , állítást 
alá nem írhatjuk, mielőtt a’ beküldő ismertetőt meg nem kérdez
nék: mit tegyen n é p s z e r ű ,  vagy meg nem mondanék: mit ér
tünk mi alatta. Hogy minden tudománynak van nehezebb, vanköny- 
nyebb előadási nyelve, ’s hogy mig amaz által világos fők előtt is 
érthetlenné tehetni azt, ez által szőkébb elmékkel is felfogathat
juk, az bizonyos, és e’ tekintetben mondhatni ez utolsót népszerű 
előadásnak. De hogy mélyebb tudományokat vagy azok’ egyes 
fellengöbb ágait úgy lehessen előadni, hogy az minden ember’ ér
telméhez mérve legyen ’s mind a’ mellett teljes erejében maradjon, 
ez állítás ugyanazon Jacotot’ számos paradoxonait vonná maga ti
tán, mint például: hogy minden ember egyenlő elmetehetséggel 
születik; hogy a’ genie nem természet’ ajándéka, hanem nevelésé, 
életmódé ’stb. A’ szerit.
Valóban azon tárgyak, mcllyekkcl a’ gyermekek most kezdik 
tanulási pályájokat (nvelv, vallás ’stb. ’stb .), sokkal nehezebbek.

A bek.

Az alaptudományok csak az éjszakamerikai egyesült statu
sokban jutottak az itt említett alkalmazásra, hol számtalan tár
gy ukbeli könyvecske adatik ki ’s taníttatik a’ népiskolákban is. 
Európában a’ közoktatás nyomorúbb lábon áll, az újabb időben 
elég nagy lármát ütő porosz nevelési és oktatási rendszert sem 
véve ki, ha a’ tudományok’ kifejlettségét ’s a’ társaság’, élet’ 
és viszonyok’ kivánatait vele hasonlatba hozzuk. Ez oka az örö
kös foltozásoknak és dugdosásoknak, mellyek jelenkorunkban 
olly szembetűnők: a’ számtalan fillértárok és időszakiratok mind
annyi foltok és dugaszok lévén. A’ francziáknál olly mohón kez
dett kézműves-iskolák*) ’s más egyéb toldó-foltozó intézmé
nyek szintannyi me me nt o - k:  a’ közoktatás’, az alapos és 
rendszeres iskolai tanítás' hiányát semmi toldalék ki nem pó
tolja. Ezen axiómát csak most kezdik a’ nemzetek egész erejében 
érezni, ’s hüledezve lótnák futnak egymáshoz, kitudni: mellyik- 
nél volna egy vagy más, sikerrel űzött vagy haszonvehető, in
tézet és tanítási rendszer. Könnyen megtörténhetik, hogy válo
gatásban és keresésben folyand le egy század, ’s akkor veszik 
csak észre az előttök feküdt valódi jót.

2) A’ bevezetés röviden előadja: niilly utat vön az iró az 
előadásnál. Rámakint foglalja ez magában az egész könyv’ tar
talmát, mutatja a’ felvett tanítási rendszert, élőnkbe idézi a’ ben- 
lévő tanítmányokat; ’s szép ouverturekint áll az egész munka 
előtt.

3) Következik maga a’ munka, tizenhét beszélyetésböl ál
ló, mellyekben mindaz értelmes nyelven ’s világos előadással fej- 
tegettetik, mit a’ philosophiai iskolákban a’ geometriából előadni 
szokás; a’ beszélgetések’ sora nem az ugyan, melly a’ többi 
geometriai könyvek’ szakaszaié; de olly ésszel és kiszámolva 
van mindenik a’ czélra alkalmazva, hogy az előttünk fekvő be
szélgetésnek valamennyi megelőző czikkely alapjául szolgál.

4) Az alkalmazások és példák utasítványul szolgáljanak, 
mikint kelljen a’ tanulónak alkalmaznia és haszonra fordílnia 
mindazt, a’ mit tanult; mert e’ tudomány tiszta practicai, ’s ha 
a’ mindennapi életre nem alkalmaztatok, tanultatása felesleges 
arra nézve, ki nem csupán elméje’ kifejtése végett foglalatos
kodik vele.

5) A’ beszélgetéseket tudományos tételek (thesis) követik, 
mellyek visszavezetnek bennünket a’ könyvben foglalt tanítmá- 
nyokra, és emlékünket segítik.

6) A’ foglalatban bőséges utasítást nyerünk a’ munkában 
előfordult kérdésekre, és szerinte vizsgálatok (examen) is té
tethetnek.

7) Nem lehet dicséret nélkül hagynunk a’ csinos nyomatú 
’s különös gondra és szorgalomra mutató-táblákat, mellyek (szám
ra 28-án) mindazon beszélgetések után vannak berakva , a’ mely- 
lyekhez tartoznak. Az idomok elrendezése is uj, s mind a 
pontos számjegyek mind az egészen uralkodó tisztaság után 
reméllhetni, hogy a’ tanuló igen könnyen megleli a' kérdéses 
alakzatokat, mellyek közt közel 60 ollyan van, minőket más 
geometriai könyvben hasztalan keresnénk: ezek az előadással 
megegyezőleg újabb elméletekre vezetnek ’s a’ felfogást könnyítik.

S'» A’ nyelv’ egyszerűsége minden feszes magyarázatokat 
és bizonyítmányokat kirekesztett (a’ hypothenusa szó sem for
dul elő az egész könyvben).

A’ ki tudja, milly lábon állnak nálunk a’ nyomtató - intéze
tek, vagyis milly arányban vannak a’ közönséges muipari es

* ) Do pin Károly’ munkái ’stb.
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szellemi kifejlettséggel, nem fog megütközni némelly ittott elő
forduló nyomtatási hibákon, mellyek valóban ritkák, ollyan pe
dig, melly a’ tanulmányok’ értelmességét zavarná ’s így tete
mesnek mondathatnék, egy sincs.

Nagy Károly’ munkáit elejétől élénk részvéttel fogadta a’ 
közönség; jelen munkája is mutatja, hogy fáradozásinak czélja 
nem annyira e’ csillogó küljutalom utáni kapkodás, hanem a’ 
jóra-törekvés vala, mellyel a’ ki magának feltüze ’s oily biz
tosan elért, mint a’ „Kis Geometra’“ szerzője, annak részvét sőt 
hála önkénytes jutalomkint nyujtatik. Én örömmel várom, hogy 
a’ maga nemében nálunk egyetlennek minél előbb ismét egy uj 
munkájával ésmirtethessem meg az olvasókat. T.

Tűzvész  el leni  biztosí tó - i n t éze t ek  Bécsben.
Most, midőn a’ nagy égések borzasztólag nagyszerű alakban 

látogatják Európa’ fővárosait, a’ bécsi e’ tárgyú biztosító - intéze
tek’ rövid ismértetése annál tettlegesb érdekű leend, minél jóté
konyabbnak mutaták azok évek óta magokat. A’ bécsi lakos, ki
nek e’ rémítő elem’ hatásával máshol ésmirkedhetni nem volt al
kalma, alig sejti pusztító közelléte’ rettegéseit. Ha a’ Sz.-Ist- 
vántemplom’ toronyőre az óriásharangot tompán hangoztatja, a’ 
piros-fejér zászló lobog a’ kijelelendő hely felé, mindenki megma
rad nyugalmas, félelmeden helyzetében; még az azon házban la
kók is alig érzik a’ támadt tüztőli félelmet. Ellenben, mintegy va
rázslat által előteremtve, vizipuskákkal, vízzel és különféle oltó
eszközökkel rakott kocsik tombolnak az utczákon keresztül; fel
ügyelő biztosok, kőművesek, ácsok, kéményseprők sietnek az 
égés’ helye felé, a’ dobszó hallatik, tábori ’s rendőrségi katonák 
nagy számmal gyűlnek össze, szolgálatot teendők és rendet esz- 
közlendők. így egy felől nyugalom uralkodik, mig más részről 
egészen háborítatlan szabályos munkásság lesz lehetséges. Már 
emlékhaladó idők óta áll fen itt egy tűzoltási rend. Az 1759. évi 
nyÚtlevél (patens) alapjául szolgál a’ mostaninak; ezt Ferencz Csá
szár 1817. adta ki, ’s nevezetesen az építészeti rendőrséget illető 
szabályokkal bővítette. Rendeleteket foglal magában a’ tűzvészek’ 
elkerülésére és kisebbítésére, valamint kiütött égések’ felfedezé
sére és elnyomására is , ’s végre azon rendszabásokat, mellyek 
oltás után követendők. E’ rendelmény hoszú évsorig legjótéko
nyabb gyümölcsöket hozott használtatásában, nem kevesbbé azon
ban az itteni városi tűzoltó-intézet’ belszerkezete is, mellynek itt 
vázlatát adjuk, minthogy az még nyomtatás által nincs közhírré 
téve. Az e’ feletti egész felügyelés ’s annak vezérlete az alkama- 
rai hivatalra van bízva, melly egyszersmind az építészeti ügyek
ben is tanácsi törvényhatóság. Az alkamarai hivatalnál, mellynek 
tiszti személyzete, a’ két pénztárnokot kivéve, a’ tűzvészeknél 
megjelenni köteles, városi költségeken tartatik a’ tűzoltó személy
zet, melly 4 tüzszolgából, 4 kocsisból ’s ugyanannyi lovászinasból, 
26 tűzi napszámosból áll, ’s éjjel nappal kéznél lenni köteles. E’ 
végből három pár ló minduntalan készen áll. A’ városi fuvarha
szonbérlő egyszersmind köteles, 42 pár lovat készen tartani, mely- 
lyeket nappal ugyan — de csak az alkamarai hivatal’ közelében — 
használhat; éjjel pedig ’s vasár- és ünnepnapokon 18 pár lovat a’ 
tűzi istálókban ’s a’ többieket tulajdon szólásain kell készen tar
tania. Egyébiránt egy tüzszolga, kocsis, lovászinas, 2 tűzi nap
számos minden éjjel őrt állnak, és pedig felöltözötten, hasonló
kép néhány kéményseprőlegény, egy kőműves- és ácslegény.

Mindenkori használatra készen tartatnak 5 nagy vizipuska kocsin,
4 hordozható fecskendő, 26 vizkocsi és két eszközszekér a’ meg
kívántaid mellékszekerekkel egy ütt. Ezen az alkamarai hivatalnál 
levő oltó-eszközökön kívül azonban még az uradalmaknak ’s Bécs’ 
minden külvárosi községeinek ’s egyéb nyilvány os intézeti épületei
nek eszközei is állnak szolgálatra, úgy hogy egyidőbeni több égés’ 
esetén sem lehet hiánytól félni. Jutalmak következő értékekben 
fizettetnek: a’ tűz’ bejelentéséért 1 fr. e. p.; a’ rendőrségi őrkö
désért 3 fr.; egy kigyuladt kémény’ első bezáratásáért 4 fr. 30 kr.; 
a’ másodikért 2 fr.; a’ harmadikért 1 fr. e. p. Fáklyák' használá
sa éji égéseknél 1827. megtiltatott, de aztán, a’ városi tanács’ 
alapos előterjesztésére, ismét behozatott. Az alkamarai hivatal
nak feje jelenleg egy igen munkás és tudományos férfi, Schie
fer Kajetán  ur.

K é t  r o k o n  f u r c s a s á g .
(Beküldetett.)

1.
Hogy sok m. t u d ó s  társasági tag verseket tud írni, né

metből fordítani, sőt grammaticailag is Írni, ’stb. illyesek nem 
kévéssé lephették meg egy idő óta a’ m. olvasó közönséget; 
de, hogy ugyanezen tudósok’ néhányai még olvasni is tudnak, 
ez ujdonuj hir bizonyára örömkönyeket fakasztott ki minden 
jó hazafi’ szemeiből.

A’ „Kisfaludy-társaság“ t. i. e’ napokban, febr.’ 6kán, 
tarta gyűlést, első nyilványosat, Pesten, ’s a’ hivatalos tudósí
tó köztudomására adá az olvasó közönségnek (még pedig komo
lyan ’s hivatalosan):  milly tárgyhoz szabottan, világosan ’s ér
telmesen tudnak e’ tudós urak olvasni. Dr. Schedel F. acad. ti- 
toknok t. i. „világos hangon olvasott.“ Szalay  L. akad. levéltár
nok „igen értelmesen olvasott.“ Székács J. lev. tag ,,a’ tárgy’ 
sebes változatosságához ’s gördülékenységéhez simuló ajakkal 
olvasott.“ Végre Szenvey  J ., szinte lev. tag, „tiszta derült ajak
kal olvasó“ fel , a’ mit felolvasott. — Oh Kisfaludy’ szent ár
nyéka! tudod e még, hogy tudósították normalisla-korunkban 
praeceptoraink szüléinket olvasásbani előmenetelünkről, ’s édes 
anyáink, ah, azok örömkönyeket sírtak!

2 .

Egyik újságunkban, egy hazai chemicus — ha megnevez
zük sem árt: bizonyos G lacz, promontori gyógyszeres, — a’ ha
za’ fő- ’s mindenrendű asszonyait, leányait 's az egész n. é. 
Közönséget „felhívja , méltóztassanak hazaszeretettől lelkesítve 
f o g p o r a i t  ’s p i r o s í t ó  it ’stb. megvenni ’s igy á’ közjót előmoz
dítani.“ — Az illyet német szomszédink „Marktschreyerey“-nak 
nevezik; nekünk még nincs reá szavunk. De minthogy a’ fö- 
lebbi tudós tudósítás olly igen hasonlít ehhez mint egyik tojás 
a’ másikhoz, azt gondoljuk, könnyű lesz a’ fölebbi tudós tudó
sítás’ tudós tudósítójának ez idegen szóhelyébe egy alkalmas 
magyart koholni. A’ dolog könnyen menend: saját mestersége’ 
műszavait kiki legjobban alkotja. Egy olvaso.

C r i t i c  a.
Mondják, hogy a’ részrehajlatlan criticának valamelly va

gyonos kedvelője következő jutalomkérdést, jövő nagy-péntekig 
inegfejtendőt, tesz fel: „Kit kedvel a’ Humorist jobban: Elsler 
Fanni kisasszonyt e, vagy Birch-Pfei/fer asszonyt A koszo
rús megfejtő ö t v e n  aranyat nyerend ’s a’ Humoristnak mind
azon számait, mellyekben a’ nevezett két hölgy megbiráltatik.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal1
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Első esztendei folyam at 1838 .

F e l s z ó l í t á s
K u n o s s  úrhoz.

A ’ S z á z a d u n k ’ 1 4 d ik  s z á m á b a  ik ta to tt c zá fo la tb a n  K im o ss  ur 

több m á s e d d ig ie n  b e c sb e n  ta r to tt  m u n k ák  k ö z ö tt  az  én k ö z ö n s é g e s  é s  

fe n y itő  tö r v é n y s z é k i  p o lg á r i m a g y a r  tö rv én y  ek rő l irt m u n k áim at is ,  

j ó l le h e t  a z o k a t ,  a ’ m in t a ’ n é m e to r s z á g i  j o g k é r d é s  irá n ti tu lajdon  

v a l lo m á s á b ó l k ite t s z ik ,  n em  is  o lv a sá , r e n d sz e r  n é lk ü lie k n e k  nyil

v á n ítja , s ő t  m é g  a z t  is  g y a n ú b a  v e n n i lá ts z a t ik , h o g y  a z  e ls ő  ú g y ,  

m in t e r e d e t i  r e n d s z e r e s  m u n k a  m é lta tta to tt  lé g y e n  a ’ M arczib án y i 

n e m z e t ’ a la p ítv á n y á b ó l ju ta lo m r a . —  S z e r é n y e b b e n  íté le k  u gyan  

ö n m a g á m r ó l , m in tse m  h o g y  m u n k á im n a k  m in d en ek  á lta li d ic sé r e 

t é t  k ö v e t e l n é m d e  , m e g v a l lo m , o lly  k ö n n y e lm ű  se m  v a g y o k ,  

h o g y  a zo n  d ic s é r e te t  i s ,  m e lly r e  a z o k a t d o lo g h o z  é r tő  férfiak  m é l-  

ta lá k , a ’ k ö z ö n s é g  e lő tt  g y a n ú b a  v é te tn i,  v a g y  a z o k a t b e  nem  bi

z o n y íto tt  h iá n y o k k a l v á d o lta tn i e g y k e d v i i le g  v e n n é m . U g y a n  a z é r t  

e z e n n e l k o m o ly a n  fe ls z ó l í to m  K u n o ss  u r a t :  h o g y  ú g y ,  m in t fé r 
fiú h o z  illik , r e n d sz e r  e lle n i á lta la  k ö v e te lt  b o tlá sa im a t e g y e n k é n t  k i
j e le lv é n ,  m u n k á im ’ b e c s é t  k ise b b ítő  á llítá sá n a k  a la p o ss á g á t  víjja  

k i. H o g y  p e d ig  n e  k é te lk e d h e s s é k  K u n o ss  úr  a r r ó l , h o g y  a’ M ar

c z ib á n y i n e m z e t ’ a la p ítv á n y á r a  ü g y e lő  d ep u ta tio  k ö z ö n s é g e s  tö r 

v é n y s z é k i  p o lg á r i tö r v é n y ü n k r ő l ir t  m u n k ám at v a ló b a n  r e n d s z e 

r e s  m u n k á n a k  e l i s m é r t e ,  id e  ik ta to m  s z ó r ó l  s z ó r a  m in d  a’ depu - 

ta tió n a k  m a g á n a k  ju ta lm a z ó  Í t é le t é t ,  m ind p e d ig  az  I 8 2 3 d ik  évb en  

k ijö tt m a g y a r  m u n k á k ’ v iz s g á la tá v a l  á lta la  m e g b íz o t t ,  ’s  Teleky 
József g r ó f ,  Schedius Lajos, é s  Horváth István , h a z á n k ’ 

n a g y  n e v ű  tu d ó sa ib ó l á lló  su b d ep u ta tió n a k  h iv a ta lo s  j e le n t é s é t .  —  

A ’ su b d e p u ta tio ’ 1 8 2 4 d ik  S e p te m b e r  3 -k á n  b e n y ú jto tt j e le n t é s é 

n e k  s z a v a i e z e k : „ N e m  a ’ m u n k á k ’ sz á m á r a , h a n em  a z  e g y e t le n 

e g y  id e  ta r to z ó  m u n k á n a k  v e lő s s é g é r e  n é z v e  fő  f ig y e lm ü n k e t  é r 
d em li m e g  e z e n  e sz te n d ő b e n  a’ m a g y a r  tö r v é n y n e k  tu d om án ya , 

m e lly b e n  S z le m e n ic s  P á l ur’ k ö z ö n s é g e s  tö r v é n y sz é k i p o lg á r i 

m a g y a r  tö r v é n y e  k é t s é g  k ív ü l id ő sz a k o t  fo g  a lk o tn i. A k á r  a ’ 

tá r g y ’ n a g y s á g á t , n e v e z e t e s s é g é t ,  a k á r  a’ k id o lg o z á s ’ v e lő s s é g é t ,  

a k á r  a ’ m e g jo b b íto tt  r e n d e t ,  a k á r  a z  e lő a d á s ’ f o ly ó s á g á t ,  é s  a ’ 

n y e lv ’ e r ő lt e t é s  n é lk ü l v a ló  t is z ta s á g á t  te k in t jü k , e z e n  m un ka az  

e ’ tá r g y b a n  a k á r  m a g y a r  a k á r  d iák  n y e lv e n  k ijö tt m u n k ák  k ö zü l  

az  e l s ő s é g e t  a lk a lm a sin t e g y ik n e k  se m  fo g ja  á lta le n g e d n i , m aga  

m e lle t t  p e d ig  k e v e s e t  s z e n v e d  m e g , é s  m a g y a r  tu d o m á n y o ssá g u n k '  

újabb k o rá n a k  b iz o n y o sa n  le g n e v e z e te s e b b  j e le n e te i  k ö z é  fo g  tar

to z n i.“  M a g á n a k  p e d ig  a ’ in é it , d ep u tá tió n a k  1 8 2 4 d ik  S z .  M ihály  

h a v a ’ 4 d ik én  n a g y m é lt .  C z irá k y  A n ta l g r ó f  ú r ’ e lö lü lé s c  a la tt h o 

z o tt  ju ta lm a z ó  h a tá r o z á sa  im ig y  s z ó l :  , ,A ’ su b d e p u ta tió ’ v é le m é n y é 

h e z  k é p e s t  a zo n  m u n k ák  k ö z ü l ,  m e lly e k  a’ le g k ö z e le b b  m ú lt 1 8 2 3 -  

dik e sz te n d ő ' fo ly ta  a la tt m a g y a r  n y e lv e n  k ijö t te k , a' M arczib án y i 

fu n d á lio jáb an  k ite tt 4 0 0  fo r in t ju ta lo m r a  a ’ k ö z v é le k e d é s  sz e r é n t

le g é r d e m e se b b n e k  ta lá lta to tt S z le m e n ic s  P ál urnák k ö z ö n s é g e s  

tö r v é n y sz é k i p o lgár i m a g y a r  t ö r v é n y e ,  m e lly  je le s  m unka a’ 

m a g y a r  tö r v én y t e g é s z  k ite r je d é sé b e n , e g y  h e ly e s  sy stem á b a  fo g 

la lv a ,  k im e r ítv e ,  é s  é r t h e t ő le g ,  t is z ta ,  é s  k ön n yű  m a g y a r sá g g a l,  

n é g y  k ö te tb en  adja e lő ,  ú g y  h o g y  ebből a ’ törv én y tu d ó  ism e r e 
te it  b ő v íth e t i ,  é s  a ’ já ra tla n  is  m a g á n a k  m inden tek in tetb en  v ilá -  

g o s i lá s t  s z e r e z h e t .“  —  K íván om  K u n o ss  u r n á k , h o g y  m un kája’ 

r e n d sz e r é r ő l é s  b e lső  é r d e m é r ő l a ’ fen  n e v e z e t te k k e l m érk ő zh ető  
tu d ó sa in k  k e d v e z ő b b  íté le te t  h o zza n a k .

Szlemenics Pál, kir. ak ad em . p r o fe sso r .

A' gazda g  m a g y a r o k .
Köz-mondás.

(V ége.)

’S  m ind e ’ k ö rü lm én y  m e lle tt  nem  ú g y  élünk e e g é s z e n ,  h o g y  

m á so k  m a g o k a t jo g o s ítv a  h ig y jé k , b en n ü n k et g a z d a g  m agyarok n ak  

n e v e z n i?  V a n  e v é g e - h o s s z a  k iván atin k n ak , k ö v e te lé s in k n e k , k e d v 
tö lté s e in k n e k ?  N e m  o lly n em ű  e  k a sté ly a in k b a n , h áza ink ban , eq u i

p a g e -a in k b a n  , s z o lg a ta r tá su n k b a n , ru h ázatu n k b an  é s  é k sz e r e in k 

ben  a ’ f é n y ű z é s ,  h o g y  b en n ü n k e t g a z d a g o k n a k , ig e n  g a z d a g o k n a k  

k e ll tartan i?  ’S  e ’ r o sz a k ’ leg r o sz a b b ik a  m é g  a z , h o g y  m ind e ’ tár

g y a k é r t  k e v é s  k é sz p é n z ü n k e t  a ’ k ü lfö ld n ek  kü ldjük v a g y  v is sz ü k . 

A z  ö ltö n y ö k ,  m e lly e k e t  mi é s  h ö lg y e in k  v ise lü n k , a ’ lo v a k , m e l-  

ly e k e t  lo v a g lá s r a  v a g y  k o c s iz á sr a  h a s z n á lu n k , v a g y  m elly ek  m é 

n e se in k e t  a lk otják , a ’ hin tők, m e lly ek b e n  vo n a tta tu n k , a ’ bor, a s z 

ta ls z e r e k ,  b ú to r o k , á g y o k ,  rö v id en  m ind a z ,  m i k ö rn y ez  é s  a ’ 

m iv e l é lü n k , a ’ k ü lfö ld  á lta l n yu jta tik , ’s m ind e z t  m agyar p é n z z e l  

f iz e t jü k , m e lly e l  több é so h a  n em  lá tu n k . ’S  u gyan  a z é r t  u tazn ak  

e fö ld ie in k  o d a ,  h o g y  m e g ta n u ljá k , m int s z e r e z h e tn i g a z d a g s á g o t  

é s  j ó lé t e t ?  N e m , s ő t  a z é r t ,  h o g y  ott h ag y já k  v a g y o n u k a t é s  

lá s s á k ,  m int é ln ek  o tt a ’ g a z d a g  em b erek . A z  id e g en  é le tm ó d ’ 
ü g y e t le n  n ia jm o lá sa  m e lle t t  é p en  nem  h o za tik  k ö z é n k  a ’ jó n a k  é s  

h a szn o sn a k  m a g v a ,  h o g y  nálunk e lü lte t te s s é k  é s  sz o r g a lm a sa n  

á p o lta s s é k , id ő v e l tő le  k ív á n t g y ü n iö lc s ö z é s t  v á r h a tv á n ; hanem  

az e g é s z  k ü lfö ld e t m inden k e c s e iv e l  é s  ö r ö m é ld e lh e té s iv e l , m int
e g y  v a r á z s la t  á l t a l , r ö g tö n  k ö z é n k  akarjuk id ézn i. N em  a ’ g y ö n g e  

n ö v é n y  té te tik  át h o z z á n k , h an em  a ’ v é n ,  m ár gyak ran  f é r e g r á g 

ta  fának  k e ll,  bár m ibe k e r ü ljö n , it th o n o su ln ia , h o g y  v a g y  k is z á 
ra d jo n , v a g y  r ó s z ,  e ltö rp ü lt g y ü m ö lc sö k e t  h o zzo n . Innen  a' sok  

k ö l t s é g e s ,  a lig  b e v e g z e t l  é s  m ár ism é t  e lh a g y a to tt  k a s t é ly ,  k e it ,  
ü lte tv é n y , m é n e s  é s  m in d en n em ű  in té z k e d é s . A fö ld n ek  e g y  in 
té sr e  m e g  k e lle n e  v á lto z n ia , uj z o ld e le tn e k , uj lé g m é r s é k le ln e k ,  
uj v ilá g n a k  e lő á l ln ia ; N á p o ly ’ napjának b en n ü n k et m e le g itn ie , 

v a g y  A n g liá é n a k  ránk sz e líd e n  fé n y le n ie ;  sem m i á ld o za t, sem m i 

p é n z m e n n y isé g  nem  n a g y ,  h o g y  g ő z k o c s ik a t  é s  vasutakat bírjunk,
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m ie lő tt  e rr e  e sa k  e g y  darab honi v a s  h a sz n á lh a tó  v o ln a . I lly  m ó

don so k  e v ' jö v e d e lm e  m ár  e lő r e  e lp a z a r o lta t ik , h ab ár e z á lta l  a' 

tö k eb ir to k  n a g y o l s z e n v e d , v a g y  é p e n  id e g e n  k e z e k b e  f o ly a n d is ;  

c sa k h o g y  m in d e n h e z  j u s s u n k ,  a ’ m iv e l  m á so k  b ír n a k , ső t  m é g  

s z e b b e k h e z  m in t ők . H o g y a n  n e  h ig y jé k  illy m ó d o n  m in d en ü tt, 

hogy g a z d a g o k  v a g y u n k ,  ú sz u n k  a ’ p é n z b e n  é s  ja v a k b a n , m ig  

a d ó sá g a in k  n ap on k in t s z a p o r o d n a k , é s  m in d en  óráb an  lá tju k , m in t  

fo ly  p é n z ü n k  k ü lfö ld r e , b ir tok u n k  p e d ig  ny e r e s é g le s ő  p é n z h a j-  

h á s z ó k ’ k e z e ib e ,  n e k ü n k  se m m i n em  m a ra d v á n  h á tr a  m in t fá j

d a lo m m a l e lm o n d a n i: , ,a ’ m agy  arok  g a z d a g o k  v o lta k  ; de g a z d a g 

s á g u k a t  s e m  h a sz n á ln i s e m  m e g ta r ta n i n em  tu d á k  ,  s z e r z é s r ő l  

p e d ig  é s  g y a r a p ítá sr ó l ép en  s e h o l  s e m  v o lt  s z ó .“

E s z k ö z ö k  a’ g a z d a g o d á s r a  b ő v e n  á ld o tt  o r sz á g u n k b a n  m é g is  

c sa k  t e r m e s z té s  , ip ar  é s  k e r e s k e d é s  v o ln á n a k . T e k in tsü k  m o st,  

m int h a szn á lju k  e ’ f o r r á s o k a t ,  m it m e r ítü n k  h e lő lö k ?  „ M in d e n t“

—  fo g n a k  so k a n  fe lk iá lta n i —  „ m e r t  n in c se n e k  e  finom  ju h a in k , v á l

tó g a z d a sá g u n k ', e le s é g t e r m e s z t é s ü n k , te liv é r  m é n ü n k , ló v e r se n y  

é s  r ó k a v a d á sz a t , e g y e s ü le t e in k ,  g ő z h a jó n k , c zu k o r g y á r a in k  ’stb . 

’s tb ?  A ’ D u n a  m á r  m e g n y it ta to t t ,  a ’ k e r e s k e d é s  k ö v e tk e z e n d .“

—  M ind e z  r é s z in t  ig a z .  D e  n e  k ím é ljü k  a ’ f á r o d s á g o t ,  a ’ d o lg o t  

e g y  k is s é  f ig y e lm e s e b b e n  m e g te k in te n i é s  e lő íté le t  n é lk ü l m e g 

v iz s g á ln i.
A ’ m ű v e lé s  —  a’ fö ld é r ő l b e s z é le k ,  m e r t  a ’ lé le k é r ő l ,  m e lly -  

n e k  m in d en t m e g  k e ll e lő z n ie ,  itt s z ó ln i  s e m  a k a ro k  —  le g fő k é p  

abban á l l:  h o g y  a ’ r é te k ’ é s  fö ld e k ’ c z é ls z e r ű  " h a sz n á lá sa  é s  e l

o s z lá s a  á lta l a' m e z e i  g a z d a sá g b ó l le h e tő  le g n a g y o b b  h a sz n o t  h ú z 

z u n k , ’s  a ’ s z á n t á s - v e t é s ,  m a r h a te n y é s z té s ,  e r d ő m ű v e lé s  k ö z t  a ’ 

h e ly b e li  k ö r ü lm é n y e k h e z  sz a b o tt  a r á n y ta r tá s  m e lle t t  a ’ t e r m e s z 

t é s b e n ,  a ’ fö ld ’ c z é ls z e r ű  m ű v e lé s e ,  m o c s á r s z á r itá s ,  a ’ v iz e k n e k  

árth a tla n  h a tá ro k  k ö z z é  ig a z í t á s a ,  k ü lfö ld i n ö v é n y e k ’ t e n y é s z t é s e  

stb . á lta l, a' s z ü k s é g r e ,  k é n y e le m r e  é s  k e d v tö lté sr e  m e g k ív á n ta id  

c z ik k e k ’ m e n n y isé g i  é s  m in ő s é g i  k ite lh e tő  m a x im u m a  á l lí t ta s s é k  

e lő .
C sa k  e g y  p illa n la to t  h a z á n k r a , ’s  k ö n n y e n  á tm ér h e tjü k  ann ak  

t e r m e s z té s i  m ű v e lé s é t .  H o g y a n  is  v iru ljo n  a’ sz o r g a lo m  a ’ fö ld m ű 

v e lé s s e l  é s  m a r h a te n y é s z té s s e l  fo g la lk o z ó  o lly  n é p n é l,  h o l az  adók  

n em  a’ fö ld ’ t e r j e d t s é g é h e z  é s  m in ő s é g é h e z ,  h a n em  e g y e d ü l  a ’ 

m a r h á k ’ sz á m á h o z  m é r v é k ,  k ö v e tk e z ő le g  a z  ip ark od ó  m in d ig  n y o -  

m atik  a ’ tu n y a ’ h a sz n á r a . —  A ’ c s e k é ly  á r o k  to v á b b á  n em  v ilá g o s  

ta n ú sá g a i e a ’ s z o r g a lo m ’ h iá n y á n a k ?  H o g y a n  halad jon  íg y  a ’ 

m ű v e lé s  e lő r e ?  — F ö ld m ű v e lé s  é s  n é p e s e d é s  m in d en  o r s z á g ’ leg fő b b  

g y á m o la i ; m in d en  h a sz n á la tla n  darab fö ld  e g y  minus a ’ la k ó k ’ s z á 

m á ra  n é z v e * ) .  H a  te h á t  m o s t  M a g y a r o r sz á g ’ n é p e s s é g é t  te k in tjü k  

's ann ak  le g s z á m o s a b b  o sz tá ly á t  v e s s z ü k  v iz s g á la t  a lá , lá tju k , h ogy  

a ’ m a g y a r  fö ld m ű v e s  m ajd  m in d en ü tt e lő s z ö r  a ’ s z ü k s é g e s r ő l  g o n 

d o s k o d ik , le g fe le b b  a n n y it t e r m e s z t ,  m e n n y i c sa lá d ja ’ ta r tá sá ra  

é s  ad ó in ak  le r o v á sá r a  m e g k iv á n ta tó . E lt ik k a d , ’s  e n n e k  k ö v e tk e z é s e  

a’ r e s t s é g  ! —  A ’ k ö z  e m b e r  ren d  s z e r in t  k e n y é r é r t  d o lg o z ik . H a  

e g y  nap an n y it é r d e m e l , h o g y  tö b b ek en  á lta l é lh e t ,  a k k o r  n y u g -  

n a p o k a t e n g e d  m a g á n a k , m e liy e k e t  k ü lö n b en  is  n a g y o n  s z e r e t ;  

’s  e z  a ’ m u n k á s’ á tm e n e te le  a ’ k o ld u sb o tra . —  A ’ v a g y o n o s b  é s  m a

g a sa b b  o sz tá ly o k  k ö z t  több b ir to k o s  e m e lk e d e tt  u g y a n  jó sz á g a ib a n  

a ’ sz o r g a lm a sa b b  g a z d a s á g v ite lr e ,  ’s  k ö z ü lö k  so k a n  a ’ k ü lfö ld ’ l e g 

je le s e b b  m e z e i -  g a z d á iv a l m é r k ő z h e tn é n e k , de  h o v a  ford u ljan ak

# ) Ezen állítás illy föltétlenül el nem fogadható, minthogy a’ túlnépe
sedésnek igen gyakran mutatkoznak rósz eredményei. Még a’ szor
galom’ felcslegcssége is lehet ártalmas valamclly országnak, mint 
ezt a’ szűk élet sok gyárvárasokban bizonyítja. Igv Anglia is ve
szélyben van, hogy a’ műszereknek a’ szárazföldön leendő nagyobb 
elterjedése által igen elágazott kézmüködésének áldozatává lesz.

.4’ sz-erk.

l e r m e s z tm é n y e ik k e l , h a  a’ k e r e s k e d é s  é s  k ö z le k e d é s  h iá n y íik , fő- 
k ep en  p e d ig  a s z o r g a lo m ?  M ert m i e g y é b  a’ s z o r g a lo m  e z  é r t e 

le m b e n , m in t a n y e r s  t e r m e s z tm é n y e k ’ m e s t e r s é g e s  n e m e s í t é s e  
é s  k id o lg o z á s a ?  F e lo s z ta t ik  e z  m e z ő g a z d a s á g i  s z o r g a lo m r a ,  m ü -  

iparra s  v é g r e  k e r e s k e d é s r e .  M ind e h h e z  a z o n b a n  te ch n ik a i tu 

d o m á n y , ta n u lt s á g ,  ip ar  é s  k ö z le k e d é s  s z ü k s é g e s ;  e g y e d á r u s s á -  

g o k  p e d ig  a ’ le g b iz to sa b b  e sz k ö z ö k  m in d en  s z o r g a lo m ’ e lö l é s é r e ;  

e z e k  m e lle t t  a ’ r ó s z  r e n d ő r s é g ,  la s s ú  ig a z s á g s z o lg á l t a t á s ,  a k a d á ly o 

zó  k iv á ltsá g o k  ’stb . M er t m ire  h a sz n á ln a  a’ s z e r z e t t  b ir t o k ,  h a  

a’ s z e r z e m é n y  n in c s  b iz to s ítv a  a z  e l le n ,  h o g y  h a s z o n v é te lé b e n  n em  

a k a d á ly o z ta tu n k , v a g y  h a  ig a z s á g o s  k ö v e te lé s e in k e t  a d ó sa in k o n  

k e llő  id ő r e  m e g  n em  k a p h a tju k ?  A z  e ls ő  a ’ r e n d ő r s é g ’ k ö t e l e s s é g e ,  
m á so d ik  a ’ g y o r s  ig a z s á g s z o lg á l t a t á s é .  —

H o g y  g y á r o k a t  á llítsu n k  f e l ,  m in d en  e lő t t  D e u c a l io n ’ m e s te r 

s é g é v e l  k e l le n e  b írn u n k , m e i t  n é p e s s é g h iá n y  m ia tt s e h o l se m  le h e t  

illő  b é r é r t  kapni m u n k á s o k a t;  e z e n  fe lü l  k ü lö n ö se n  o lly  h e ly e t  

k e lle n e  v á la sz ta n i,  h o l m ind  az  é le le m -  m ind a ’ t ű z s z e r e k e t  o lc só n  

k a p lia tn ó k , m ert —  m é g  n é p e s  v id é k e k e n  is  —  c s a k  e z e k  á lta l 

e s z k ö z ö lh e tn i o lc s ó  m u n k a b ér t. —  V ir á g z ó  k e r e s k e d é s h e z ,  m in t  

a' g a z d a g s á g ’ le g d ú sa b b  fo r r á sá h o z  's  a ’ m ű v e lé s ’ é s  s z o r g a lo m ’ 

r u g ó já h o z ,  m in d en  e lő tt  n y e r s  a n y a g o k ’ te r m e s z tő i  k iv á n ta tn a k ;  

azu tá n  a z o k ’ k id o lg o z ó i:  k é z m ű v e s e k ,g y á r o s o k ,  m ű v é s z e k ;  to v á b b á  

k e r e s k e d ő k  é s  k a lm á r o k ; v é g r e  e m é s z tő k . E z e n  o s z tá ly o k ’ e g y -  

n iá sh o z i h e ly e s  irá n y á b ó l a la k ú i a ’ b e ls ő  é s  k ü lső  k e r e s k e d é s  ’s  e z  

á lta l az  o r s z á g ’ jó lé t e .  H a  a ’ te r m e s z tő k  a n n y it k é p e s e k  e lő á llítn i,  

h o g y  m in d en  p o lg á r r e n d ’ tá p lá lá sa  m e lle t t  m é g  fen m a ra d  a n n y i, 

h o g y  a ’ k é z m ű v e s e k  k id o lg o z á sr a  e le g e t  t a lá ln a k , h a  e ’ m e lle t  

m é g  e m b e r e k  v a n n a k , k ik n e k  e lé g  p é n z ö k ,  h ite lö k  é s  b á to r sá g u k  

v a n , m ind  a’-’n y e r s  te r m e s z tm é y e k k e l  m ind  a ’ g y á r m ü v e k k e l a ’ b é l

é s  k ü lfö ld e t  e llá tn i, e n n e k  n em  c sa k  j ó lé t ,  h a n em  g a z d a g s á g  le s z  

s z ü k s é g k é p  t e r m é s z e t e s  k ö v e t k e z é s e .  O lly  o r sz á g b a n  a z o n b a n , h o l  
a’ t e r m e s z tő k ’ sz á m a  é s  te r m e s z tm é n y e ik ’ m e n y n y is é g e  ig e n  n a g y ,  
a’ k id o lg o z ó k ’ sz á m a  p e d ig  o lly  c s e k é ly ,  h o g y  a ’ n y e r s  t e r m e s z tm é n y ’ 

f e le s le g é n e k  le g n a g y o b b  r é s z é t  k i k e ll  v in n i ,  m e lly  m in t d r á g a  

g y á r m ű  fo g  v is s z a h o z a tn i ,  o tt  u g y a n  g a z d a g s á g r ó l  n em  le h e t  s z ó .  

H o l v é g r e  a ’ n y e r s  t e r m e sz tm é n y e k  is  c sa k  o lc s ó s á g u k  é s  n em  a ’ 

k ü lfö ld ’ r á sz o r u lá s a  m ia tt  v ite tn e k  k i, a ’ m e lle t t  p e d ig  a ’ k e r e s k e d ő 

n e k  n y e r e s é g r e  k e v é s  m ódja  é s  k ilá tá sa  v a n ,  h o g y  a ’ k iv ite l t  m a 

g á r a  v á l la lja ,  m íg  a ’ b e h o z a ta l n em  c sa k  a’ k é n y e le m ’ é s  f é n y ű 

z é s ’ c z ik k e ly e ir e ,  h a n em  a’ leg m in d en n a p ib b  s z ü k s é g e k r e  is  k ite r 

je s z k e d ik ,  o tt c sa k  s z e g é n y s é g e t  v á r h a tn i g a z d a g s á g  h e ly e t t .

’S  v a ló b a n  h o n u n k  e ’ h e ly z e tb e n  v a n . A ’ b e lk e r e s k e d é s ,  m e l ly -  

nek  a ’ k ü lső t  m e g  k e lle n e  e lő z n ie ,  c s e k é ly ,  m e rt ig e n  k e v é s  n é p e s  

v á r o sa in k  v a n n a k  * )  's  m é g  e z e k  k ö z t  is  c sa k  r ó sz  u ta k  á lta l ta r -  

tatik  fe l a ’ k ö z le k e d é s .  —  A ’ c s e k é ly  s z á l l í t ó -k e r e s k e d é s  M o ld v a  

é s  O lá h o r sz á g b ó l ’s  a ’ töb b i tö rö k  ta r to m á n y o k b ó l r ó s z  k ö z le k e d é s  

á lta l t e te m e s e n  n e h e z ítv e  v a n ; a ’ k ü lfö ld i k e r e k e d é s  p e d ig  m ajd  

k iz á r ó la g  c sa k  n y e r s  te r m é k e k r e  é s  n é h á n y  g a z d a g  e g y e d á r u s  

k e z e ir e ’ s z o r í t v a ,  s z ü n te le n  u g y a n a z o n  a k a d á ly o k k a l k é n y te le n

#) Népes varasok és helységek nem hiányzanak ugyan nálunk, sőt 
ebben több virágzó külországgal mérkőzhetünk, Budapest testvér
városunk nagyobb népszámmal bir, mint Bécsen és Berlinen kívül 
jjármelly német főváros, Debreczen népesebb Siuttgardnál, sőt Po
zsony', Szeged, Szabadka ’s még Kecskemét is több lakót számlál, 
mint VV ürtemberg’ fővárosa; Csaba falunknak épen annyi lakója 
van mint Manheimnak, ’s olly helységünk, melly Carlsruhnál több 
népességgel bír, húsznál több van; a’ kisebb német fővárosokat 
pedig mezővárosaink és faluink közül százak meghaladjak. Ellenben 
a’ legkisebb —5 — 0*000 lakót számláló — német város több muipar- 
ral, kereskedéssel és szorgalommal bir, mint— fővárosunkat és 
legfelebb két három más várasunkat kivevén — Magyarország’ bár- 
melly néptömött helysége. Nálunk kevés az emésztő, ’s ettől lügg 
minden, ha élénk belkereskcdé6t óhajtunk. A’ s*erk.
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küzdeni. — Mert ugyan szabályozottak e folyamaink? járhatók e 
minden évszakban utaink? valljon mi nyereséget várhat a termesz
tő egy pozsonyi-mérő búzától, ha a’ szállítás maga Győrtől Mosony- 
ig 5 garasba jő, ’s ez utolsó helyen ára 3 váltó ftra van szabva? —

Mit nem lehetne még végre a’ vásárokról, kereskedőházak
ról, biztosításokról, leszállított kamatozásról, váltóügyről, keres
kedési egyezkedésekről ’s végtére a’ hitelről mondani? Valljon a’ 
földet magát lehet e birtoknak tekinteni, vagy inkább csak annak 
haszonhajtását? Mi végre a’ földbirtokos hitel nélkül; mi a’ hitel 
ingatlan zálog nélkül ; ’s ugyan hol találtatik ez szigorú és gyors 
igazságszolgáltatás nélkül? — Tekintsük még mind ezek mellett 
geographiai helyzetünket. Nyitva ugyan a’ Duna, de kereskedé
sünkre nézve épen ellenkező irányban foly, minthogy a’ kelet 
most még kevésben szorult ránk. — Az adásvevési egyezkedések 
más népekkel és világrészekkel még ezután kötendők, és hihe
tőleg nehezen fognak köttetni, mielőtt másoknál tökéletesbet nem 
adunk, ’s megkivántató biztosságot nem nyújtunk, miszerint ke
reskedési vállalatink és kötelezettségeink iránt teljes bizodalmát 
ébresszünk az idegeneknél.

’S mégis bírunk, ha nem is gazdagságaival, legalább rejtett 
kincseivel minden müveltetésre képes földünknek, mellette olly 
alkotmánnyal, melly bennünket véd és tulajdonunkat, melly meg
engedi, a’ kormánynak azon módokat, a’ mellyek jólétünket alapít
hatják és előmozdíthatják, elébe terjeszthetni. Mindazáltal e’ mó
dokat minden előtt szorosan m egkell ismérnünk, ’s azokat ügyes
séggel, erős akarattal és állhatatossággal használnunk, őrizked
nünk, nehogy maradandó érdekeket szempillantatnyi, látszatós 
nyerességgel váltsunk fe l, ’s különösen terveket alap nélkül ne 
koholjunk és felérhetlen dolgok után ne törekedjünk. Csak a’ te
remtő alkotá semmiből a’ világot, ’« még arra is meg kellett az 
akaratnak és erőnek lennie. —

„De mi e’ sok kérdések’, e’ hosszú beszéd’ rövid értelme?“ 
hallom egynémelly által nyugtalanul kérdeztetni; mire én rögtön 
viszonzom : A’ hosszú beszéd főkép azon körülményből eredett, 
hogy magyar vagyok, mi pedig magunkat és másokat örömest 
hallunk beszélni. Rövid értelme pedig: „ Szám oljátok me ff va
gy ontok at.  ̂ Tanuljatok minden előtt helyesen számolni; hason
lítsátok egybe activ és passivbirtoktokat, kiadástokat bevétele
tekkel, terveiteket segédeszközeitekkel; ismerjétek meg valódi 
érdekeiteket, ’s főkép minden dolgot elején kezdjetek, fonjatok 
hasznot mások’ hibáiból, ’s tanuljátok az ó és uj történetekből, 
hogy hamis számítások, félreismért érdekek, agyrémek’ hajhá- 
szása, egyenetlenség, önzés, tudatlanság, tunyaság es elerkölcs- 
telejiedés a’ római senatoroknál úgy mint a’ grand- és cortesek- 
nél, a’ naboboknál mint a’ pairek és követeknél monarchiák és 

respublicák’ megbuktának kútfeje voltak. Csak ezek’ szívre-vétele 
akadályoztathatná meg, hogy ama’ közmondás: A’ g a z d a g  m a- 
o-yarok,  nemsokára ellenkező tartalmú igazsággá ne váljék, és 
sokkal nagyobb joggal ne mondathassák: A’ s z e g é n y  niagya-

Jegyzetek a’ pesti magyar szineszet’ ügyében. *)

Nem lehet érdek nélkül nem tekintenünk olly nemzetek' 
munkálatira, mellyek gyermekségük’ korából kilépve, ifjúi tiiz-

(trámaköltcszek’ megjutalmazása már minden müveit nemzetek- 
J nél rendszeresen gyakoroltatván, ’s ott a’ literatúrai jövedelmek’ 

legjutalmasb ágát képezvén, a’ magyar drámabiróságnak e’ tárgyú
legújabb határozatai a’ legnagyobb köz figyelemre méltók , mivel 
nagy részben honi színészetünk’ jövendő sorsára tetemes befolyás.

zel s nem lankadható szorgalommal igyekeznek mindazt léte
sítői, mi nem annyira anyagi mint inkább szellemi jólétet fog 
teremteni. Illy ennek tekinthetjük jelenleg minmagunkat is, kik 
hoszú tespedés után aligha kelletinél többet is nem akarunk 
egyszersmind mozdítani, ’s aligha mindenkor olly eszközöket 
választunk, mellyeket komolyabb Ítélet után is helyeselni lehet
ne. Mi ezeket csupán literatúrai ’s művészeti szempontból kí
vánjuk értetni, ’s hogy ezélzatunk’ helyességét kimutassuk: 
idézni fogjuk ama’ jelentést, mellyel a’ múlt évben megnyitott 
igen csinos és czélszerii pesti magyar színháznak igazgatósága, 
a’ magyar írókhoz a’ Jelenkor’ politikai lap’ ( ! ! )  első számá
ban fölszólitólag intéz, egyszersmind közbe fogjuk szőni saját 
megjegyzésinket, mellyeket mi, kik a’ helybeli körülményeket 
eléggé ismérjük, polgártársink’ figyelmébe ajánlunk.

, ,A ’ p e sti m a g y a r  s z ín h á z ’ ig a z g a tó s á g a “  —  ig y  h an gzik  
a je le n té s  v a g y  fe ls z ó lítá s  —  ,,a ' drám ai litera tu ra ' ’s a ’ m agyar  
sz ín h á z ’ rep er tó r iu m a ’ g y a r a p ítá sá r a  k ö v e tk e z ő  h a tá ro za to k a t  
t e v e ,  m e lly e k  e z e n n e l a ’ k é t  m a g y a r  h a z a ’ író iva l k ö z ö lté in e k :

1 ) M in den  uj ere d e ti s z ín d a r a b , m e lly  a ’ p esti sz ín p ad on  
leen d ő  e lő a d á s v é g e t t  n yu jtatik  be az ig a z g a tó h o z , e g y  e ’ v é g r e  
n e v e z e tt  v á la sz tm á n y  á lta l sz ig o rú a n  m e g v iz s g á lta tv á n , ha ha
tá st í g é r ,  e lő a d á sa  m e g h a tá r o z ta t ik , ’s  ek k o r  az iró az e lő 
adási t isz ta  h a szo n b ó l e g y  e g é s z  b e v é te lt  n yer  illy  f e lo s z tá s s a l:  
A z  e lső  e lő a d á sb ó l */5 , a’ m á so d ik b ó l 2/5 , a ’ harm adikból ism é t  
2/5 r é s z e  f ize tte tik  ki a ’ tisz ta  h a szo n n a k .“  —  E ’ pontra ig e n  
so k  m e g je g y e z n i v a ló t  ta lá l a z ,  ki a ’ m ü v e it  o r sz á g o k ’ sz ín 
padjait k ö z e le b b rő l ism é r i. M e llő z v é n  u g y a n is  azon  á lta lá n y o s  
e lv ’ m e g e m lít é s é t ,  h ogy  v á la sz tm á n y  so h a  se m  Íté lh et illy e s ő d 
ben a la p o sa n , c su d á lk o zv a  lá tju k , h o g y  a’ v á la sz tm á n y ’ tagja i 
m e g n e v e z v e  n in c s e n e k , m isz e r in t tud hatn á  az i r ó ,  k ik nek  s z i
g o rú  b írá la ta  fo g  p á íc zá t törni m unkája f ö lö t t ,  ’s  tudhatná  
a’ k ö z ö n s é g  , m illy  férfiak ra  van  b íz v a  e ’ k é n y e s  fo g la la to s sá g ,  
m elly n e k  c z é ls z e r ii  t e lj e s í t é s é tő l  fü g g  e g y e n e s e n  a’ s z ín é s z e t ’ 
fön m arad ása  v a g y  e n y é s z e t e ;  ’s  m elly  re n é z v e  te h á t ők a ’ 
k ö z ö n s é g n e k , s ő t  m é g  a z  u tók orn ak  is  f e le lő s s é g g e l  ta r to zn a k , 
m i a ló l n é v titk o lá s  á lta l kibújni a k a r n i, n em  leg tisz tá b b  n é z e 
te k e t g y a n ítta t . D e  hányadik  is  fo g ja  a ’ v á la sz tm á n y ’ tagja i 
k ö zü l m e g íté lh e tn i:  va lljon  lee n d  e h a tá sa  v a la m elly  darabnak  
v a g y  n e m ?  E z t  m ű b irók  k ö z ü l is  ig e n  k e v e se n  tudják M a g y a r-  
o r sz á g b a n . A ’ ta p a sz ta lá s  leg a lá b b  a z t  b iz o n y ítja , h o g y  o lly a -  
nok i s ,  kik  m a g o k a t er itik u so k n a k  k ö v e te lik ,  ’s  k ik nek  e n n é l
fo g v a  n em  c sa k  a’ c la s s ic ita s t  (h a  e g y éb ir á n t c la s s ic ita s  k é p 
z e lh e tő  v o ln a  h a tá s  n é lk ü l) ,  h an em  a’ h a tá st  is  k e lle n e  is -  
m é r n iö k , é p en  o lly  sz ín d a ra b o k a t k á r h o z ta tá n a k , m e lly e k  utóbb, 
sz ín p a d ra  k e r ü lv e ,  k ö z te ts z é s t  n y e r te k ,  ’s ig a z i h a tású ak n ak  
b iz o n y u lta k , m időn a z o k ,  m e lly e k e t  ők ju ta lo m ra  m éltók n ak  
h ird ettek  ( ’s  ig y  k é t sé g k ív ü l h a tá so sa k n a k  is m é r te k ) ,  e lső  e lő -  
a d a tá su k k o r  is  u n ta t ta k , ( a ’ m i c sa k u g y a n  r itk a sá g )  —  azóta  
p e d ig  sz ín p a d ra  se m  k e r ü ltek  tö b b é. N e m  az t k e ll e e ’ sz e r in t  
g o n d o ln u n k , h o g y  jö v e n d ő b en  is  c sa k  íg y  fo g  m e n n i, ’s akár  
hány olly m ű d arab ot h a tá sta la n n a k  n y ila tk ozta tan d  a’ v á la sz t 
m á n y , m e lly  e lő a d á s á lta l e g é s z e n  e lle n k e z ő n e k  b izon yu ln a . 
Ó h a jth a tó , h o g y  A bauj m e g y e ’ le lk e s  ren d e i e z  ü g y b en  pa- 
lá sto la tla n a b b u l te g y é k  lé p é s e ik e t ;  ’s a ’ ta p a sz ta lá s  ism é t m e g  
fog ja  m u ta tn i, h o g y  so k  az ig y  m aradandó p e sti v á la sz tm á n y  
álta l h a tá sta la n n a k  ism é rt ’s e l nem  fo g a d o tt  darab k ö z ü l,  
K a ssá n  ’s e g y é b ü tt  t e t s z é s s e l  fo g  adatni a ’ sz ín p a d o n . —  íg y  
in té zn i fe ls z ó l í tá s t  a ’ drám aírók h oz  a n n y i,  m in t v e n d é g é n e k  a zt  
m on d an i: h í la k ,  de n e  j ö j j ,  k ín á lla k , de n e  e g y é l !  —  H át 
m é g  fö lü l rá a ’ ju ta lo m  ! N em  so k á ra  m é rk ő zh etik  a’ m agyar  
drám airó a’ fr a n c z iá k k a l; drám ajutalm akb ól in a st é s  k o c s isz e r t  
é s  m in d en t ta r th a t , m it s z e m e  sz á ja  m e g k ív á n , m ert h isz  drá
m ájáért e g y  e g é s z  t isz ta  b e v é te lt  n y e r ,  m i (k ü lö n ö se n  b é r le tsz ü -  
n é s  n é lk ü l a d v a ) a' d ísz ítm é n y e k ’ ’s napi k ö lts é g e k  le r o v á sa  után, 
e g y  e g é s z  e sz te n d ő  a la tt (m er t az  e lő a d á sn a k  e k k o r r a  m eg kell 
tö r té n n ie )  r á m e g y  le g a lá b b is  1 0 0  e z ü s t  for in tra  ! ! !

„ 2 )  B é r s z ü n e t te l  a d a s sé k  e az  e lfo g a d o tt darab vagy  ne, 
k ü lö n ö se n  fo g  e lh a tá ro z ta tn i m inden  k ü lö n ö s e se te k b e n .“  S z é p  
r é z s e c s k e  a’ s z e m é ly e s  viszonyok' já té k m e z e jé r e  a kegy  e le sn ek  
é s  ü ld ö z é sn e k . T a n á c so lju k  m inden  olly d rám aírón k n ak , ki a

sál vannak. E’ tekintetből tehát feleslegesnek nem tartjuk, a’ lap
jainkban már elöfordultakhoz még a jelen jegyzeteket is a
közönség’ itélöszéke' elébe terjesztett». * 3~C1

r
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színigazgató’ vagy pártja’ kegyével nem bögyösködhetik, hogy 
beadandó drámájához egyszersmind alázatos folyamodást mellé
keljen, abban műve’ kegyes fogadtatásáért esedező; azokat pe
dig, kiknek talán szerencsétlenségük volna a’ mondott párttal 
nem - baráti viszonyban ’s mint mások mondani szokták — ellen
ség-lábon állani: előre bizonyossá tehetjük, hogy darabjaik hó
napokig sem olvastatnak el — mit három példából, szükség’ ese
tén elmondandóból vagyunk bátrak állítani*) — ’s végre is ha
tástalannak fognak nyilatkoztattatni, vagy elfogadás’ esetében bér- 
letszünés nélkül és iszonyú időközökben színpadra hozatni, sőt 
talán az első előadás’alkalmával szántszándékosan megbuktattalni, 
— mit az igazgató vagy általa a’ rendelő, fonák szerepkiosztás 
állal igen könnyen eszközölhet. — Mi máskép van ez külföldön, 
hol az igazgatónak igazán lelkén fekszik a’ gondja alatti színház’ 
ügye; mert annak rosszul kormányzása által mind becsületét mind 
erszényét tönkre juttatná. Itt azonkívül, hogy egészen máskép 
jutalmazzák az eredeti drámákat: ritkán vet félre a’ tapasztalás
sal és műismérettel biró igazgató valamelly darabot, mert az uj 
darab, habár csak egyetlen egyszer is , mindig számos néző kö
zönséget gyűjt, bizonyosan számosabbat mint sok közép - értékű 
színdarabok ; ezeket ugyanis egész a’ beleuntságig isméri már 
a’ közönség, de amazoktól mégis csak alaposan reméllhet valami 
njat, meglepőt ’s legalább ezáltal érdekeset, különösen ha — 
mint előre bocsátottuk — becsületét ’s hírét szerető szinigazgató- 
jok van. De ezáltal egyszersmind a’ színészet’ ügye is nyer; 
mert tömött színház tele pénztárt szül, ez pedig mindazon erőket 
kellő mozgásba képes hozni, mellyekre legnagyobb hatással az 
érezpengés van.

„3) Világszerte elismert remek müvek’ (miilyen péld. Lear, 
Romeo) classical fordítása, fél bevétellel jutalmaztatik, azon 
renddel, mint az eredetiek.“ Ezeket tárgyazólag is a’ fönebb 
elmondottak szolgálhatnak tehát sinórmértékül a’ fordítóknak; 
egyébiránt minden esetre furcsa ’s nagyon is szembeszökő, hogy 
csak két darab van érintve, minden ’stb. ’stb. nélkül; mint
ha ez arra mutatna, hogy a’ nevezett darabokat már valaki 
lefordította volna, ’s neki a’ félbevétel ezúttal már előleg is biz
tosíttatnék. Illyesféle, sőt még kissé vastagabb fogásokra igen 
szívesen hozandunk föl példát, ha valaki ollyas fogja azt kívánni 
neve’ aláírásával, kit illyesféle cselben részesültség’ terhe nyom.

„4) Ha az előadott eredeti színmű első előadáskor megbu
kik, az többé elő nem adathatván, az iró természetesen csak 
az 1L nyeri: de ezt minden esetre.“ — Mondtuk már, hogy a’ 
darab’ megbuktatása (a legjobbé is) csupán az igazgatótól és 
rendezőtől függ; ennélfogva ismét csak az önkény és pártosság 
dönti el a’ darab’ ügyét jobbra vagy balra.

„ 5 ) Uj operák’ muzsikája hasonló díjjal jutalmaztatik, mint az 
eredeti színmüveké; textusának jutalma minden egyes esetben 
különösen fog elhatároztatni.“ Igen, de ki fogja szigorúan meg
bírálni a’ hangmüvet, ’s ki fogja elhatározni a’ textus’ jutalmát. 
Kétségkívül mind hangszerző mind költő szeretnék ismérni embe
reiket, még mielőtt dologhoz fognának. Istenem! milly gyermeki- 
lég bánnak még mindkettőjökkel!!

„ 6 ) Az úgynevezett paródiák’ , énekes bohózatok’ ’stb. Író
ja szinte egy egész bevétellel fog megjutalmaztatni, azon rend
ben, mint az eredeti színmüvek. A’ muzsikaszerző’ jutalma illy 
müveknél minden egyes esetben különösen fog elhatároztatni.“ 
Ismét minden cselszövénynek ’s alattomoskodásnak ajtó és ka
pu tárva!

„7) Az eljátszott színmüvek’ tulajdoni joga minden esetre 
az iróé marad, azaz: az iró kinyomathatja, vagy eladhatja sza
badon, mint neki tetszik: de csak miután a’ jutalomelőadások’ 
ideje eltelt. Ha előbb nyomatja k i: elveszíti a’ főn kijelelt díjat, 
de más részről az igazgatóság is kötelezi magát, hogy a’ három 
előadást egy éven túl nem fogja halasztani.“ Eddig még min
den pontban csak a’ szegény drámaírót és hangászt láttuk kö
telezve, vagy ha ugytetszik — fojtogatva; egyszer valahára az

* )  A ’ beküldő urnák’ ezen állításának bebizonyítására eg y  v ilágos pél
da már m egjelent a’ R ajzolatok’ f . e. 1 2 - ik  szám ában , m ellyet a’ 
„M agyar hírlapok’ heti sz em lé je“ (Hírnök’ 15. sz.J kivonatban 
közlött. A’ s<serk.

igazgatóság is kötelezi magát; de mire? hogy egy esztendő 
alatt háromszor bizonyosan eljátszatja a’ darabot! Milly csekély 
szinigazgatási előismeretet és jártasságot árul el e’ pont! Kül
földi igazgató megszakadna e’ fölött kaczaglában, ha olvashatná. 
Egy uj darabot (minden kivétel nélkül jót vagy roszat, ’s az első 
előadáskor tapsokkal halmozottat, közép vagy épen semmi mél
tánylással fogadottat) egy esztendőben háromszor akarni előadni!! 
A’ külföld’ nagyobb városainak színházában valamelly jeles, a’ kö
zönségnek tetsző uj darabot 20 — 30szor is adnak egymásután! 
Vem kell e ezt a r á n )  i a g  minálunk is gyakorolni, mind a’ 
szerzők’ hamarábbi pénzhez jutása’, mind a’ szülészeti pénztár 
gyarapítása’ tekintetéből? Hátha valamelly drámaírónak kedve 
's tehetsége volna (a’ mi épen nem lehetlen) egy esztendőben 
3—4 drámát Írni: valljon, az elsőn kívül, hányadik esztendőben 
hozatná színpadra az igazgatóság? — Látszik ebből, milly szűk 
köre van az igazgató’ fogalmának még a’ drámai dolgozatok’ 
sziilemlése’ idejéről i s ; pedig egykor pályázásra hítta ki egyik 
érdemes irótársát, ki ha ezt elfogadta volna, bizonyosan győzö- 
delmeskedendett ellenfelén, kiről azóta bebizonyító az idő, hogy 
a’ literaturának egyetlen egy ágát sem tudta maradandó becsű 
munkával gyarapítói. *)

,,8 ) A’ fen kitett módon megjutalmazott színműnek, előad- 
hatási jogát veendi meg a’ pesti magyar színház’ igazgatósága 
a' szerzőktől.“ — Kinek e’ pontra szüksége van, hogy a’ fön- 
ebbiekből más valamelly következtetést ne vonjon: az igen gyen
ge itéletű lehet, valamint bizonyára az az igazgató i s , ki ez 
által az olvasó közönségről, de különösen a’ drámaírókról annyit 
sem tesz föl, hogy illy parányi combinatioval bírnak. Mutatja 
ez egyszersmind az igazgató’ fonákságát, ki ott,  hol valóban 
szükséges volna fölvilágosítás vagy útbaigazítás, gondosan ti
tokban tartja, mit fölfedeznie kellene, ott pedig magyarázgat ’s 
oktatgat, hol csak az nem érti a’ dolgot, ki még kisdedkorában 
feje’ lágyára esett.

Végre föltevé az igazgató czikkelyének és önmagának a ’ 
logicátlanság’ koronáját, midőn ezt mondja: „II. Tapasztalván a’ 
pesti magyar színház’ igazgatósága azt, hogy mind honi, mind 
külföldi hírlapok gyakran igen fonák és alaptalan híreket közié
nek a’ magyar színház felől, ezennel kinyilatkoztatja, hogy hi
teles tudósításoknak csak azokat isméri el és akarja tekintetni, 
mellyek a’ hírlapokban a' színház’ igazgatójának neve’ aláírásával 
közöltéinek. Pest, decemb. 28ikán 1837. B ajza  Jószef m. k. 
igazgató. “Ez anny it tesz: Én Bajza Jószef csak azokat ismé- 
rem el hiteles tudósításoknak a’ magyar színház felől, mellyeket 
én aláirtani. — Lehet e ennél nagyobb önhittség és gőg a’ vi
lágon ? — Illy ccurog eCpct nyilatkoztatás csakugyan botránkozta- 
tó a’ 19ik században. Tehát ezentúl mindenki hazudni fo g , ki 
valamelly czikkeiyt közölvén a’ színészetről, ezt az egyedül igaz
ságos (!!!) igazgató által nem láttamoztatja? Olly igazgató, ki 
ennyit merészel mondani: csakugyan érdemes arra, hogy kifiityül
tessék , vagy— akarám mondani — kidaloltassék , mint ez való
sággal mégis történt minap a’ hamuszedő által, ki egyszersmind 
kimondó az átkot azokra is , kik a’ színészetet eritizálják, t. i. 
hogy v e s s z e n e k  el. De dalnok uram! hisz a’ közönség is 
eritizálja ez t , mennyiben t. i. tetszését vagy nemtetszését 
taps, hallgatás vagy pisszegetés által nyilványítja; tehát a’ kö
zönség is elvesszen ? Valóban ha szinészeti dolgaink úgy men
nek tovább is mint eddig mentek: teljesedni fog dalnok ur’ átka, 
de csak annyiban, hogy közönségünk a’ s z í n h á z b ó l  v é s z  e l ;  
ekkor aztán dalnok ur az igazgató urnák trillázhat, a’ tekinte
tes igazgató ur pedig dalnok urnák bravózhat, ’s mindketten 
mentesek leendnek a’ critizáltatástól. — Egyszere elég!

B. Cs. E.

# )  ’S ez valóban a’ magyar literatura’ sok anomáliáinak egyike. Mert 
voltak más nemzeteknél is, kivált korábbi tudományos kifejlödé- 
sökkor, egyes férjfiak, kik némi dictatarát gyakoroltak a’ tudós 
világban; de csak akkor, ha már jeles munkáik által erre némi 
jogot szereztek magoknak. De hogy literatúrai autocratia ollyanok 
által bitangoltatik, kik tudományt és eredetiséget tekintve, ,,a’ ca- 
talogi obseurorum virorum’“ díszes tagjai, azt csak a’ magyar li-  
teraturában találjuk. A’ szerk ,

P O Z S O N T B A N .
Alapító es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid A?ital.
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I n d í t v á n y  j á t é k s z í n ü n k '  ü g y é b e n .

Minden virágozni kívánó nemzetnek saját körülményei sze
rint kell intézkedni, különben hiányosak törekedései. Nemzetünk 
kímélte eddig erejét a’ művelet’ lépcsőin, ’s önbizoltan nézé, mi- 
kint emelkednek szomszédi a’ czél felé, inig észrevévén hátra
maradását, egész erővel rugaszkodik, ’s rögtön akar érni a’ mesz- 
sze sietők’ nyomába. — Csak rajta, honfiak! nekünk könnyebb 
a’ haladás, mert több fokokat átugorván, ritkább viszontagságok 
bágyasztják erőnket; talán a’ diadal kétes lehet. — Ne bolygas
suk nyelvünk’ oskolai rendes tanítását! Oriáslépéssel bájító mű
helyéhez, a’ játékszínhez, e’ tökéletesítendő fő tárgyunkhoz , já
ruljunk szükséges támaszokkal, ’s úgy megtámogassuk, hogy 
ne ingadozzék, mig a’ fentartható erő, nyelvünk’ divata és sajá- 
tink’ becsülése fel nem derül.

A’ pesti játékszínről alig hogy álmadozánk, ’s ime megtes
tesült ! ’s még a’ láthatási reménytől távol eső honfikeblek is örül
nek felette, és örvendeznek, látván, mint sikerül, mint közpon- 
tosodik a’ nemzet’ általányos törekedése és valódi akarata; ’s azt 
óhajtja titkon, bár e’ felséges intézetnek az egész hazára érez
hető áradása és hatása leendene, ’s örök fenállhatása mellék- 
munkálódásokkal biztosíttatnék! Egy illy szempontból szándékom 
a’ nagy közönséget egy ezt eszközlő módra figyelmeztetni, azon 
meggyőződésből, hogy indítványom’ pártfogása a’ pesti játékszint 
örök virágzásba, a’ hont nagyobb derűlésbe, a’ nyelvet igazi di
vatába helyheztetné.

De minekelőtte indítványom’ előterjesztésébe ereszkedném; 
szükségesnek tartom a’ nemzet’ figyelmét néhány pontra vezetni, 
mellyeknek józan megfontolásából 's igaznak vallásából sejdítheti 
’s előre következtetheti: hogy csakugyan szükséges sa já t körül
ményeink szerint intézkedni.

Ugyanis valljuk meg:
1. Hogy nemzetünk és nyelvünk csak úgy áll, mint egy haj

dani virágzó nagy családnak egyetlen végső csemetéje; minden 
közeli rokon nélkül, csak őseiben, magában és maradékiban 
gyönyörködik. 2. Városaink majd mind idegen ajkúak, ’s maga 
fővárasunk is ámbár magyar lelkesedés buzog lakóiban, mégsem  
számlál elegendő magyarságot óhajtásunk szerint fényes szi- 
nésztársaság’ kitartására. — Az uj csődít ugyan , de tekintsük 
meg csak Becs' játékszíneit, hol majd négyannyi, pedig egyajku, 
lakos pezseg, mégis mennyi viszontagságokon mennek által a’ 
jövödelem’ aránytalansága miatt! minél inkább lehet a’ csökke
néstől tartani fővárosunkban ? 3. Ha a’ pestiek’ buzgósága ’s a’ 
szaporodó adakozások képesek lennének is a’ társaságot fentar- 
tani: a’ társaság nem lesz képes örökös szorgalmával a’ közön

ségét győzni ’s kielégíteni, nem lévén nemzetünknek szelleme, 
ugyanazon darabot egymás után több Ízben szemlélni, mi a’ bé
csi játékszínekben annyira divatozik, hogy némelly kedvelt da
rabot 80szor is ismételnek, ’s mindannyiszor tömve a’ ház. A’ 
magyar közönség feliben harmadában ha egyszer látja is, na
gyon megelégszik ; a’ másodikra elég azt mondania: „Láttam 
nuírü4 ’s e’ szerint a’ művésznek szűk ideje van, magát más 
szerepben művészileg tökéletesíteni, ’s ez által olly szorongásba jő 
a’ társaság, hogy vagy nem játszhatik, mi veszteséges; vagy 
készületlen kell kiállnia, mi igen káros. 4. Magyar játékszínünkre 
nem állhatnak fitogtató külföldi művészek, mint a’ németre Ausz
triából, Bajor, Cseh-, Porosz - ’s egész Németországból felváltva, 
kik a’ közönség’ kíváncsiságát igen élénkké teszik, és csödítik azt 
a látásra. 5. Mi legtöbb figyelmet érdemel: a’ magyar művészi 
tökélyek e’ pályán nem hatnak a’ haza’ határin túl, ’s így a’ nagy- 
tehetségek szűk korlátok közzé lévén szorítva, a’ vetélkedő emel
kedés’ buzgósága szenved. — Pest lészen legmagasabb poleza 
a’ magyar színművészeinek, Pest’ ítélete lészen a’ műrész’ lelké
nek megnyugtatója és ne-továbbja.

E’ környületek képesek idővel a’ legtökéletesb társaságot 
is szétoszlatni vagy örök nyughatatlanságba ejteni, vagy a’ kö
zönséget idegenkedő lélekre fordítani. Hogy ez ne történjék, 's 
a’ nemzet’ legbuzgóbb intézkedése dugába ne dűljön, hanem örök 
vetélkedés és változtatás által virágozzék ’s figyelmet gerjesz- 
szen: szükséges hazánkból eyy kis világot, egy kis Európát 
alkotnunk, ’s a’ világ’ nagyszerű intézeteit benne, magunkhoz 
mérve, alkalmaznunk és élénkítenünk.

A’ pesti játékszín diszlik, és simul benne a’ hazai nyelv; 
de ez az egészre nézve csak úgy tűnik szemünkbe mint egy 
áradástól mosatott tó, mellybe semmi frisítő patak nem csörge
dez, ’s mellyből semmi folyam nem áradoz, csak süppedő fene
ke issza, és fövenyes medre szopja ki az éltető nedvet, vagy 
magától elpárolog, ’s csak mesziről szált madarak enyhítik belőle 
néha szomjukat. E’ játékszini intézetnek mind a’ két magyar ha
zára befolyó hatással kellene bírnia, ’s ezt illy formán lehetne 
legczélirányosabban eszközölni: 1. A' pesti játékszini fő igazga
tóság vegye szellemi pártfogása  alá az egész hazai színészetet, 
’s annak bizonyságlevele nélkül semmi vándor szinészlársaság az 
országban ne létezhessen, ’s ez országszerte minden vármegyé
ben kihirdettessék. — 2. Hazánk’ felosztása szerint a’ négy kerü
letben négy szinészlársaság állíttassék, s ezeknek igazgatói a 
pesti fő  igazgatóság válasszon ki a folyamodókból, s ezen vá
lasztott igazgatónak kezébe nyújtsa a’ játszhatási jogról szóló 
bizonyságlevelet. 3. Neveztessenek ezen társaságok a’ kerületek 
„evéről: dunáninneni, dunántúli, tiszáninneni, tiszántúli tar-
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sasaitoknak. 4. Minden kerületnek külön szellemi pártfogásába 
ajánltassék saját társasága, mit ts. Pest vármegye a' más Is. vár
megyékkel szokott közlekedés utján könnyen és szaporán eszkö
zölhet.— 5. A’ kerületi szerzők uj munkáikkal ajándékozzák meg 
és segéljék a’ társaságot. 6 . A’ kerületi igazgatók tartozzanak 
a1 fő igazgatóság’ rendeléseitől függni.

A’ kerületi igazgatóknak pedig kötelességül hagyassék: 
1. Hogy jól nevelt, erkölcsös, tudományos, jó bizonyságu, jeles 
termetű ’s ,  ha lehet, a’ muzsikához értő ifjakat vegyenek a’ tár
saságba, valamint nőszemélyeket is , ’s a’ társaság’ jóviseletére 
’s tisztaságára szorosan felügyeljenek. A’ garázdát, nyughatat- 
lankodót, iszákost, rendetlen magaviseletüt azonnal, rósz aján
lással e’ pályára, bocsássák el. 2. A’ kerületi igazgatók’ bizo
nyítványa nélkül egy társasági tag se mehessen által a’ másik 
társasághoz. 3. A’ társasági tagokat a’ szónoklatban különösen 
gyakoroltassák. 4. A’ darabok’ választásában a’ helyek’ minő
ségéhez képest nagy vigyázattal legyenek, ’s hazai dalokkal a’ 
tájakat felvidítsák. 5. A’ felebbi rendelésig egyik társaság se lép
jen a’ másik’ kerületébe. 6 . Aaplót ’s évkönyvet vigyenek az 
igazgatók, év’ végével a’ fő-igazgatóságnak benyujtandót. 7. Ke
rületükben minden jelesebb és jövedelmező helyen megfordulni 
igyekezzenek. 8 . A’ tagok tartott beszédeikből, tájok’, lakosok’ 
szokási, művelődési leírásiból, ’s összeszedett népdalokból éven- 
kint a’ társaság’ száma szerint négy zsebkönyvet adhatnak ki.

A’ négy társaság’ elrendelését igy tartanám czélirányosnak: 
arra nézve, hogy a’ kerületek meg ne unják társaságukat, vagy 
a’ társaságok kerületüket, a’ tavaszi, nyári, őszelői hónapokban 
ekint lehetne változtatni: a’ dunáninneni társaság átszálna a’ 
dunántúliba. A’ tiszáninneni a’ tiszántúliba, és viszont. — Ké
sőbb a’ dunáninnen a’ tiszántúliba, a’ tiszántúli a’ dunáninnenibe, 
a’ dunántúli a’ tiszáninnenibe, a’ tiszáninneni a’ dunántúliba, és igy 
tovább kölcsönös csere és változtatás által soha unalmasokká 
nem lennének, ’s időt nyernének magukat uj darabokban töké
letesíteni, mig téli szállásra minden társaság saját kerületébe 
telepednék.

A’ kerületi társaságok’ kitünőbb tagjai majd a’ pesti színen is 
megfordulhatnának ’s müvészségiik’ jeleit adhatnák, ’s ezektől tö
kéletesedhetnének kiválogatásra tagok a’ pesti főszinre. A’ pesti 
arsaság’ tagjai szinte vendégkép megjelenhetnének hol egyik, hol 

másik kerületi társaságnál ’s nagyobb müvészségükkel rugókint 
szolgálnának az emelkedésre. Mi több, a’ pesti egész társaságot is 
elszoródás’ okából minden évben valamellyik kerületbe lehetne 
bocsátani, ’s helyét azon kerület’ társasága pótolhatná, migaz, 
uj erőt szedve, még lelkesültebben lépne vissza sajátára. — így 
állhatna fel csupa szellemi pártfogásból öt jól rendelt társaság a’ 
hazában, ’s nem kis sikerrel hatna a’ művelet’ virágzására. A’ 
kedves testvérhaza, Erdély is állíthatna egy társaságot kebelé
ben, ’s ennek tagjait, vagy néha az egész társaságot is, vendégkép 
szívesen látnok, ’s a’ mieinket helyette Erdélybe bocsátanók.

Mind ennek legörvendetesebb következése a’ nyelv’ egyenlő
sége lenne, mit elérni minden módon igyekezünk. — így rémlik 
előttem leghelyesebbnek a’ honi színészet' virágoztatása, igy kép
zelem nagyobb divatba emelhetni anyanyelvűnket , igy látom 
tökéletesedhetni a vetélkedő művészeket minden költséget vagy 
alamizsnálkodást megkímélve, csupán a’ szellemi pártfogolás által, 
mellyre a' szíves vonzalmat tapasztaló szinésztársaság bizonjo- 
san iparkodik szellemileg magát érdemesíteni. N — y  J —f.

A" t e r m é s z e t j o g r ó l .
P a r a d o x o n  C s a p l o v i c s t ó l .

(Folytatás.)
Az emberi társaság’ tagjainak fölebb (a’ 8 ik számban) előa

dott álláspontok-, személyes tulajdonságaik-, ügyességük-, kimí- 
veltségök- ’s foglalatosságaikhoz képesti különbözéséből szük
ségképen következmények erednek, mellyek közvetlenül fejle
nek ki belőle, névszerint némelly individuumok’ mások feletti 
túlsúlya  s felsőbbsége. A túlsúly részint physicai részint erköl
csi, de mindkettő tevőleges törvények  által — mellyek szinte csak 
a’ túlsúly’ következményei — módosíttatnak ’s méretnek. A’ társa
ságnak minden tagja a’ hatalmában álló túlsúllyal, azaz physicai 
vagy erkölcsi erejével, olly mértékben é l, a’ mennyiben lehet és 
szabad élnie. ’S kell is vele élnie, mivel minden egyén (individu
um) a’ természet’ ösztöne által önmegtartásra sarkaltatik, melly 
nélkül ismét egyike sem létezhetne. Mindegyik physicai ’s erkölcsi 
tulajdonait ’s álláspontját saját élveinek (Genüsse) biztosítására ’s 
szaporítására használja, a’ mi csak a ’ többi tagok' rovására  tör
ténhetik meg. Közönséges és változatlan törvénye a’ természet
nek, hogy a z  erősebbik o’ gyengébb' rovásán éljen. Ez a' va
lódi term észetjog! Egyik állat fölemészti a’ másikat, hogy ismét 
egy erősebb által vagy a’ gyengébbek’ tömegétől fölemésztessék. 
Véghetetlen a’ lépcső, melly szerint ez történik ’s történnie is kell  ̂
mert különben az állatország, sőt maga az ember, teljességgel 
nem létezhetne.

Ezen örök ’s általányos törvény az emberre nézve is áll, és 
semmi tevőleges törvények (mellyek, mint már mondatott, szinte 
csak e’természetjog’következményei) sem képesek azt megszüntet
ni, különben az egész társaságnak fel kellene bomlania, követke
zőleg minden egyes tagok is megszűnnének lenni. Csak hogy itt 
nem kell az egymást felem észtésre  gondolni, noha emberevők is 
vannak. Képzeljünk magunknak valamelly mély vizet, ’s abban 
sok ezer embert egymás mellé szorítva. Egyik sem akar a’ vízbe 
fúlni. Mindegyik szomszédjába kapaszkodik ’s azt igyekszik lenyom
ni, némellyek kibújnak alóla ’s hasonlókép’ másokba fogóznak; né- 
mellyeket el nem bocsát, terhe által olly mélyen lenyom, hogy a’ 
viz szájokba omlik. Némellyik sekélyes helyre jut ’s meg volna 
mentve, de a’ hullámok elsodorják a’ mélybe. Aémellynek lábai 
alá szirtek jutnak, ’s erősen helyt áll, mig róla másoktól el nem 
tolatik. így megy a’ világon! ha a’ vizbehalás’ helyibe élienhalást 
teszünk.

Minden, ki más’ segélyére szorúl, gyenge , épen azért, mi
vel idegen segélyre van szüksége. Márpedig ez minden emberrel 
úgy van, mert egyik sem tud a’ társaság’ segélye nélkül élni; 
igy tehát minden ember kivétel nélkül gyenge. De azért mindenki 
képes felebarátjának segítséget nyújtani, ’s ennél fogva erősebb. 
Az emberek tehát, egymáshozi viszonyaikban, gyengék is erősek 
is , azaz kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak. Mindenik 
napszámos erősebb mint az, ki neki napszámot ad. Az inas erő
sebb mint ura, mivel ez amannak szolgálatát nem nélkülözheti. A’ 
földesur jobbágyai’ munkájából él, ’s ezek földesurok után élnek. 
Tisztviselőkre minden földesurnak van szüksége, kiket fizet, s 
kik e’ szerint tőle élnek. A’ paraszt idegen segélyt soha sem nél
külözhet, mert mivel fogna szántani, mivel gabonáját learatni, mivel 
egy darabka fát felhasogatni, miben levesét megfőzni, ha vasgyá
rok ’s fazekasok nem volnának? Tudatlanoknak legkisebb fogalmuk 
sincs arról, hogy csak egy ekevas’, egy fejsze’ vagy csak egy fa
zék' készítéséhez is sok s zá z  emberi kéznek kell járulni. De e 
sok száz ember viszontagosan a’ parasztot nem nélkülözheti, ha 
éhen nem akar meghalni. — És mindezeknek rendre s bátor-
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leire van MÜkrfgík, ,nelly törvények nélkül, a* igaeeágkiezolgál- 
tatasnak sz.gorú végrehajtása ’s religio nélkül, következésképe., 
kormány, tisztviselők, bírók ’s papság nélkül teljes lehetetlen. 
Mindezek e’ tekintetben erősebbek ’s azoknak is kell lenniük mint 
a jobbágyok, ’s mégis ezektől élnek, mivel őket nem nélkülözhe
tik ’s igy e tekintetben ismét gyengébbek. így kell a’ fölebbi 
állítást: hogy az erősebbik mindig a’ gyengébbik’ rovásán él, az 
emberre nézve érteni.

Ez nincs másképen és nem is lehet, mert általányos termé
sze ttörvén y ; ’s ezen túlsúlyban fekszik az egyensúly' alapja, 
mellyel a’ figyelmes vizsgálódó az egész világban ’s igy az emberi 
társaságban is észrevesz, ’s melly nélkül egy ember sem létez
hetne. A’ túlsúly eredeti oka a’ módok’ egyenetlenségének, az 
emberi társaság’ különböző tagjainál, a’ tekintetnek, hatalomnak, 
a’ birtoknak, általában az élvezetnek. Minél furfangosabb, ipar- 
kodóbbvagy szerencsésebb valaki egy alkalmas álláspontra juthatni, 
annál többet gyűjt, annál fölebb hág tekintetben, hatalomban ’s 
felsőbbségben. Egy másiknak, ki ez elsőségekkel nembir, vagy 
azokat használni nem érti, vagya’ már birtat elfecsérli, eltéko- 
zolja, nincs semmije. De lehet e ez másképen?— Némelly embe
rek, gyakran a’ legostobábbak, a’ szerencse, az esetnek lánczola- 
la által mintegy űzőbe vétetnek, ’s mint szoktuk mondani, álmok
ban gazdagodnak meg. Mások eget és földet megmozdítanak, ’s 
mégsem mehetnek semmire, a’ balsors üldözi őket. Honnan van 
ezeknek joguk amazoknak mondani: adjátok ide, a’ mivel többetek 
van, mint nekünk? A’tisztviselő jobban, könnyebben él mint a’ pa
raszt; a’ pap, az iskolamester szintúgy. De ezeknek is előbb 15 — 
20 évig kellett tanulniok a’ nélkül hogy valamit kereshettek volna; 
ellenben a’ paraszt, alig nőtt fel egy kissé, már-is megkeresi kenye
rét, ’s az emberi társaságnak pedig szüksége van tisztviselőkre, 
papra ’s mesterre, ha emberileg akar fenállani. Ugyanígy áll a’ 
•lolog a’ mesteremberek-, gyárnokok-, kereskedők-, ügyvédek- ’s mű
vészekkel, stb. Maga a’ koldus is bir felsőséggel, mivel szána- 
tol képes gerjeszteni ’s ebből hasznot húz.

Sokszor hallani a’ közéletben keserű megjegyzéseket a’ föl
di javak’ egyenetlen feloszla tása  felett. Sokan igen rósz néven 
veszik a’ sorsnak, hogy az egyiknek igen soka, a’ másiknak sem
mije sincs; úgy vélekednek, igazságos volna, mindent egyenlően 
felosztani ’s igy minden embert egyformán élni hagyni. Ezt leg
inkább azok teszik, kiknek agyukat a’ gyönyörű „Természetjogé 
elkábítá. Jól meggondolták e ezen emberek, mit mondanak? Le
hetséges e a’ birtokegyenlőség és kívánatos e az? Ez olly két kér
dés , mellyet itt közelebb fogunk megvizsgálni.

Vegyük fel az esetet: hogy az elégületlenek’ megnyugtatá
sára a’ tulajdonok’ birtokosai, tehát minden vagyonos polgár, rá 
hagynák magokat beszéltetni, hogy a’ közönséges egyenlő felosz
tásba megegyezzenek (mire igazság szerint soha sem kényszeril- 
tethetnek), és tegyük azt, hogy magok a’ jelen egyenetlenséggel | 
elégületlenek neveztessenek elosztó biztosokká: ugyan mikint ! 
fognának ők e’ dologban eljárni ?

Kétségkívül előlegesen mindent commassálni, azaz egy ha
lomra hányni kellene, mit az egyetemes emberiség vagy legalább 
egy ország’ lakosai birnak; és minden lakosok’ pontos öszeirá- 
sál eszközleni. De kérdés már most: mint fognák a’ felosztást 
elintézni? fejenkint, vagy családonkint? mert egy kulcscsal csak 
kellene birniok e’ kérdés’ feloldásához.

Fejenkint nehezen fogna megtörténhetni, mivel az emők 
(csecsemők), a’ vakok, betegek, siketnémák, tébolyodottak, ár
vak ’stb. iészök' elfogadására nem volnának képesek, még kc-
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vésbé annak igazgatására, noha szinlolly kévéssé lehetne őket 
kizárni, minta’ megnőtteket, látókat, egészségeseket ’stb. Ezt 
másoknak kellene helyettük tenni. Ingyen nem tenné meg min
denki ’s igy fizetni kellene érette. 'S alkalmasint nem sokkal jobb 
lábon állana majd némelly gondviselők’ lélekisméretessége, mint 
jelenleg némelly gyámoké, gondviselőké 'stb. Ezek kétségkívül 
egyetmást magoknak tulajdonítanának el ’s igy az egyenlőség- 
mindjárt az első pillanatban megszűnnék; 's nem látunk napon
kint példákat, hogy 4 — 5 egészen egyformán nevelt ’s felnőtt 
testvérek’ birtoka, örökjük’ legpontosabb elosztása után, rövid 
idő alatt igen is egyenetlenné lett és lesz'? . . . .

Tehát családonkint? jó ! Tegyük fel, minden háziatya ki
kapná a’ neki járandó részt föld- és telekből, pénz- és marhából, 
drágaságokból ’s mi még a’ földi javakhoz tartozik; e’ rész sem
mikép sem lehetne nagy, de tulajdonságára nézve sem egyenlő 
a’ többivel. Kapna p. o. egy ökröt, egy lovat, egy pár hold föl
det ’s egy pár forintot hozzá. Egy másik kapna malmot, mert 
csak nincs annyi malom, hogy minden háziatya kaphasson egyet; 
a’ harmadik kapna valamelly gyári épületet ’stb. (Az árbecsii/e- 
sek' legyőzhetetlen nehézségeit, mellyek e ’ felosztást megelőzen- 
dők volnának, itt egészen elmellőzvén.) Mit fog már most az el
ső egy darab marhájával kezdeni? Vagy el kell azt adnia vagy 
párját venni hozzá ; a’ másodiknak molnárt kell fogadnia, ha ma
ga nem az; de hol kapillyet? hol a’ harmadik gyármunkásokal, 
ha mindegyik Független életet akar élni? . . . Mert bérért csak 
azok dolgoznak, kik saját jövedelmükből nem élhetnek el; ugyde 
a’ felosztás után mindenkinek volna valamije ’s igy kiki maga ura 
volna. Csupán az a’ kérdés r dia valljon egyszersmind képes volna e 
részét használni is? Ki mezei gazda soha sem volt, mit fog az a’ 
földdel, telekkel kezdeni, mellyet pedig mindeniknek kellene kapni?

Egy illy felosztás, melly alaposan véve soha egészen pontos 
nem lehetne, — tehát már magában is egyenetlen volna — követ
kezésül a z emberi társaság’ elbomlását vonná maga után. IVem 
lehetne egy darab kenyeret, darab húst, vagy öltözetet kapni. 
Ki óhajthat már most illy állapotot józanul ? ’s mint akarják tehát 
az egyenlőséget tartóssá tenni? ügy vélekedem, felbontására a- 
lig fél nap sőt alig egy óra kivántatnék.

De tegyük fel azon lulajdonkép lehetetlen esetet, hogy min
den rendesen, lélekismeretesen, pontosan és teljes egyenlőn el
oszlatva volna. Egyiknek számos családja van, a’ másiknak sen
kije sincs. Amannak tehát sok kell, ennek kevesebb, vagy tán 
még több. Az egyik értelmes, iparkodó, jó gazda; a’ másik rest 
’s az elosztás’ pillanatától kezdve dolgozni megszűnik, csak jól élni, 
enni ’s inni akarna. A’ változásnak tehát már ez első pillanatban 
kellene megkezdődnie ’s nem sokára némellyik mindenéi eltékozol- 
ván, kénytelen leendne keze’ munkája által az éhenhalástól mene- 
kedni. E*ry harmadik nem tud mit elkezdeni jószágával, azt mun
kások’ hiánya miatt nem használhatja; eladja egy másiknak, ki az
zal bánni tud.

Mindezen esetekben — ’s igy ezerel lehetne felhozni — meg
szűnik az egyensúly vagy inkább az egyenlőség, ’s csak most kez
dene minden lépcsőnkint az egyensúlyba jönni. Akár egy akár 
ezer lépés tétessék az egyenlőség’ felbontására, az mind
egy, csak azon különbséggel: hogy minél inkább távoznak az 
egyenlőségtől ( ’s hiszen ez az, mit a’ bölcs egyenlőség-apostolok 
semmikép sem akarnak megengedni) minél külömbözőbb lesz egye
sek’ átlapolja, annál többet nyer maga a’ társaság tartósságban és 
szilárdságban; az egyesek pedig jövedelemben és kényelemben.

A’ társaság’ fentartására tanítás, erkölcsiség, hitvallás ki-
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vántatik, mert még a’ legjobb ’s legszigorúbban végrehajtott tör
vények sem volnának elégségesek a’ rend’ és biztosság’ fentartásá- 
ra vallásosság’s erkölcsiség nélkül. E’ tétel, úgy hiszem, nem 
kíván további bizonyítást, mert magában is elég világos és szem
betűnő. Már most kik a’ tudományok’, a' hitvallás’ és erkölcsiség' 
tanítói? Tudományilag mívelt férfiak és asszonyok. Hol neveltet
nek ezek ? Oskolákban, egyetemekben könyvek ’s szánts egyéb 
eszközök által. Ki alapítá ezen intézeteket ? Ki állított könyvnyom
tatásokat, papiros- és eszköz-gyárokat? — a’ bőség. Ha nem fo
gott valaki bőségben élni (azaz, ha többje nem lett volna mint a’ 
mi mindennapi szükségeire elég, ’s többje mint másoknak) bizo
nyára sem oskolák, sem egyetemek, sem templomok, sem tudo
mányok, sem művészetek nem keletkeztek volna; ’s egészen ha
sonlók volnánk most a’ nyugatindusokhoz, mint őket Columbus 
felfödezte. ’S a’ művészeteket és tudományokat ki pártfogolja, ki 
segíti elő? Csak a’ bőség teheti. Egy könyvnyomtató intézet nagy 
tőkepénzt kíván meg, ’s igy minden vállolatok, mellyek’ termékei 
a’ művészeteknek, tudományoknak, vallásnak szükségesek. Nagy 
tőke bőség; ez pedig csak a’ társaság’ többi tagjai rovására 
gyűjthető. E’ nélkül, következés képen a’ birtok’ egyenlőtlensége 
nélkül, sem városaink, sem kényelmes házaink, ruházatunk vágj 
hitvallásunk, sem kenyerünk, sőt még kenyérbicskánk sem volna; 
továbbá nem volna rend, nem biztosság, semmi életörömek, kö
vetkezésképen sem az ideigleni jóllét, sem az örök lélekidvesség. 
Már pedig illy lét az emberiségre nézve csak igen is szomorító ’s 
nyomorú volna.

Bőség és a’ birtok’egyenlőtlensége egyszersmind a’ mulatság
ra rendelt intézeteket is szillé, mellyekben a’ legszegényebb is vi
dám részt vehet. A’ játékszínek és látványok igen nagy tőkét kí
vánnak, ’s mégis elég 1 2  kr., hogy az ember bennök magát fel
derítse. A’ nagy urak által adott mulatságok gyakran igen sok 
költségbe kerülnek, de jól esik a’ szegénynek, ha az illyenekben 
legalább látással gyönyörködhetik (?), ’s igy történik, hogy mu
latságuk van, mellyet más körülményekben nem élvezhetnének. 
A’ nagyurak’ konyhájában mégis megtörténik, hogy egy darab 
torta egyszer’s másszor a’ kukta’ számára is hűli. Quand Auguste 
buvait, toute la Pologne était ivre, azaz: midőn a’ nagy urak esz
nek, az a’ szegényeknek gyomorfájást, emésztetlenséget okoz. Ez 
nem is lehet máskép, mert az emberi társaság különféle részek
ből vagyon összeszerkesztve, mellyek közül soknak joga van jó l, 
másoknak pedig szegényül élni. A’ fönemlített egyenlőséget tehát 
olvasóim alkalmasint már nem akarják, hanem úgy vélekednek, 
csak oda kellene törekedni, hogy a’ szegényebb munkás osztály- 
jobban fizettessék, hogy jobban élhessen. Ezt magam is óhajta
nám , csak lehetséges volna.

Itt mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy száz szegény kö
zött bizonyára fele, ha nem több, maga oka, hogy szükséget szen
ved, mivel munkakerülők, restek, oktalanok, rósz gazdák ’stb. Illy 
emberek’ bére tizszereztethetik, ’s mégis mindig szükségben 
maradandnak.

De tegyük fel azon esetet, hogy egyike sem oka szükségé
nek, 's hogy a’ szántónak, a’ kaszásnak, a’ cséplőnek napszáma 
kettőztetnék, akkor a’ gabonaárnak is azonnal kétszeresen kell e- 
melkedni. Ez ismét a’ kenyér’ ’s a’ gyármüvek’ drágaságát legott 
vonja maga után.

Épen illy nehéz, ha nem nehezebb, a’ bányászok’ munkája; 
de alig hogy napszámok’ megkettőztettetik, azonnal főiemelkedik

a’ vasnak és minden vasneműnek (csak ezek mellett akarunk ma
radni) ára; ebből minden vas eszközöknek sőt egyéb kézmüveknek, 
mellvekhez vas szükséges, emelkedése következik, ’s a’ bányá
szok ezt hamar megérzendik, mert sokfélire van szükségük, mit 
magok nem készíthetnek. Kettőzött bérükkel tehát egy hajszálnyi
val sem jövendnek ki jobban. ’S mint volna, ha a’ mezei jószá
gok’ vagy vashámorok’ tulajdonosai kiadásaikhoz képesti árszabályt 
nem készíthetnének, nem fogna e , ha többet kiadna mint bevesz, 
egyenesen embereivel együtt elpusztulni?

Terjesszük ki ezen elmélkedéseket az emberek’ minden osztá
lyaira, ’s bizonyosan úgy találandjuk, hogy a’ munkás osztály’ 
bérjavítása egyáltalában lehetetlen. Angliában sok a’ pénz, a’ 
munkások bére sokkal nagyobb mint nálunk, de nem is élni se
hol drágábban és sehol sincs annyi szegény, mint épen Angliában.

(Vége következik.)

É r d e k e s  s z ó z a t .
A’ „ Humorist“ 26-dik számában egy tündérjátékot („A’ fan

taszta,“ vagy: „Vígan pénz nélkül és szomorún ok nélkül“ ), 
Gulden J ó zse f Eduard' szerzeményét, bírálván, többi közt kö
vetkezőket mond e l, mikből egynémellynek, nem csak dráma
vagy románirónak, hanem kritikus és theoriaszabóul magát kia
dónak , nálunk is lehet valamicskét tanulnia.

„ ....................Ha Gulden ur egy farsangi darabot akart Írni,
mire e’ nagyratarlás, e’ fitogatása az isteneknek, félisteneknek, 
ez allegória, költőiség, tündérkedés ’s mélyérzetüség? Félre e' 
természetelleni, széllel bélelt, habtáplált, betegeskedő csapdisá- 
gokkal, el e’ redves, fonnyadt, rozsdás, penészes tündérségek- 
kel! Adj term észetet nekünk, valódi, velős, ép, hamisítatlan 
természetet; mért nyúlsz a’ magas és elrejtett után, mért Olymp- 
ra és a’ tündérországba, maradj szép csendesen a’ földön; adj 
embert nekünk, ostobát vagy eszest, bűnöst vagy erényest, gaz
dagot vagy szegényt, fürgét vagy lomhát, ez mindegy, csak em
bert adj nekem, érző, lélekző, term észetes embert, ’s gúnyold 
bohóskodó időnket és még bohóskodóbb életünket: van tárgyad itt 
elég életed’ hosszára. Szép dolog, azt hinned, hogy a’ fensőbb 
életet az alacsonnyal, a’ valóságot a’ képezettel, az igazságot a’ 
költeménnyel egybeolvasztád, ha Apollót egy szabóval társaságba 
hozod, ha egy éjiőrnek egy ökölnyi gombóczot és egy elkoptatott 
költői phrazist teszesz szájába, ha egy korhely frátert a’ korcs
mából tündérpalotába költöztetsz'.! — Különös, epezavaró ka- 
czagás fog e l, ha ezekre gondolok.

Raimund' költeményeit akarják másolni ezek; de mi őnála 
szellemsugallat, intuitio, egy valóban ékes költői elmének forró 
ömlengése volt, az nálok csak — bérmunka, metrumi izadság, 
nem poesis, nem is próza, nem valóság, se nem költemény, egye
dül lelketlen, kényszerített gépelynemű természetelleniség és 
carricatura. F iat applicatio !

N a p k e l e t i  mé r t ek .
A’ londoni török követ nem rég egy kis utazást tett Angliá

ban, ’s ez alkalommal Manchesterbe is elment, hol egy hires 
gyárt látogatott meg, mellyet mint megtekintésre igen érdemest 
rajzoltak előtte. A’ tulajdonos a’ legnagyobb készséggel mutatá 
meg neki minden gyárkészületeit, ’s igy egy nagy terembe is ju
tottak, hol mintegy 3 — 400 gyermek 5től 12 évesig dolgozott. 
A’ török diplomata e’ gyermekeket nagy csodálkozással szemlélte 
’s utóbb a’ gyárnokot félrehiván, mosolyogva mondá: „Azúrnak 
igen szép családja van! mind saját gyermekei úgy e? He he, 
ugyan hány nője van?“ __________________________

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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F e l e l e t
a’ Figyelmeséi czévi 5ik sz. foglalt illy czimü munkának „Az igaz ha- 
zafiúság’ alapvonalai, a’ jelenkor’ szükségeihez alkalmaztatva“ birá-

latára.

Rec. rövid bevezetés után következőleg nyilatkozik: „Mi 
ezen munkát orvosi rendelméuynek tekinthetjük politicai életünk’ 
némi betegségei’ symptomái ellen.“ — Többet mint s y mp  torná
k a t  látott a' szerzőnek hazája’ jelen ’s jövendő állapotján aggó
dó lelke, mert azon hibák, mellyek a’ haza’ ’s fejedelem’ józan 
fogalmáról, a’ vallásosságról, engedelmességről, nemzeti értelem-, 
ősi alkotmány-, hazai nyelv- ’s törvényhozásróli szakaszokban 
kijelöltettek, a’ polgári társaságra nézve igen veszélyes b e t e g 
s é g e k ;  ’s ki önként nem vakoskodik, vagy hasonló nyavalyában 
nem sinlődik, meggyőződhetett öntapasztalásából ezen igazságról. 
Ki a’ túlzó szabadosság’ terjedő szellemét, a’ növekedő vallásta- 
lanságot, az újítási kórságot, a’ m egyei’s országgyűlési teremek- 
ben történni nem ritkán szokott rendtőli eltéréseket puszta symp- 
tomáknak tekinti, az igen rósz lapintatú orvos; mert ezek va
lóságos kitörései a’ politikai betegségnek. Azért nem csupán 
óvó - hanem egyszersmind gyógyszer is nyujtatik az említett 
munkában e’ betegségben sinlődőknek, azon forró óhajtással, 
bár ollyjó szívvel fogadtatnék, minővel nyujtatik. —

Rec. a’ munka’ általános bírálatában eképen fejezi ki magát: 
„Ollykor teljesen benne van az igazságban (t. i. a’ szerző) ’s 
rethoricája tagadhatatlanul mindig jobb logicájánál.“ — Ha a’ Rec. 
kijelelte ’s okokkal támogatta volna, h o l  nincs a’ szerző teljesen 
az igazságban ’s m i é r t  jobb rhetoricája logicájánál, úgy alapos 
lehetett volna Ítélete, de miután azt egész bírálata’ folyamatában 
nem  tette, a’ mit mond nem egyéb puszta szózat- ’s üres hangnál.

Rec. „bírálatra átmenvén, legyen szabad a’ munka tartalma’ 
ezen előadásához egypár észrevételt csatolnom, a’ mennyiben 
ezt n y i l v á n  s ú g  u n k ’ k o r l á t i  e n g e d i k . “ — Ingerlő ’s csa
lóka nyilatkozás ! Pedig épen az Athenaeum  és Figyelmezö' szer
kesztősége nem panaszkodhatik a’ feleltébbi korlátozás ellen, miu
tán nem csak a’ szerzőket egész szabadsággal megróvja, hanem olly
kor olly czikkelyeket is közöl, mellyek szoros korlátozásra sem
miképen nem mutatnak. De ismért köpönyeg ez, melly alá bújván 
a’ Rec; ha helytelen is bírálata, a’ tapasztalatlan olvasó mindenkor 
kipótolja hiányát azon gondolattal „többet és helyesebbet is tudott 
volna még a’ Rec. mondani, de nem volt néki szabad.“ — De én 
nem hiszem, hogy józanul tudna még többet is mondani a’ Rec., 
mit a' nyilvány osság’ korláti meg nem engednének.

Rec. „Ugyan is nem hág e a’ szerző a’ hazafiúság’ tiszta 
fogalmán mindjárt eleinte túl, midőn azt a’ világpolgárisággal 
üsszeférhetlennek lenni állítja ?“ — Ha a’ Rec. a’ 6 ik lap’ követ

kező sorai előtt: „ Valóban veszélyes kábaság, V egy gyarló  
korlátolt lé nyit teremtményhez illetlen dagály a' képzetek' büsz
ke szárnyain , egy hazának kiemelkedni határéiból, 's magát 
az egész fö ld ' urának tekintvén a' világot ismérni hazájának 
's magát (szé g y  elve honfinak vallan ij világpolgárnak nevezni,“’ 
szemeit be nem hunja, akkor látnia kelletik, hogy a’ szerző csak 
ollyan cosmopolitismust kárhoztat, melly a’ hazafisággal összefér- 
lietlen. És ebben áthágta e a’szerző’ a’ hazafiúság’ tiszta fogalmát, 
avagy a’ Rec. hágta e által a’ szerző’ szavainak józan értelmét? 
ítélje meg a részrehajlatlan olvasó. — Tudja azt a’ szerző is, 
hogy minden igaz erkölcsi tudomány szerint az embernek köte
lességei: lör az Istent, (Rec. az Isten iránti kötelességeinket nem 
említi, pedig ezek minden józan morálban első helyet foglalnak) 
2or minmagunkat, 3or felebarátokat illetik; ’s ezek’ sorába zár 
minden embert, de csak annyira, mennyire velünk szorosb vi
szonyokban álló felebarátunk iránti kötelességeink engedik. — 

Rec. „ki most az eredeti jogok’ létezését általában tagadja 
’s helyességét; hitelességét gyanússá teszi többi, jobban megál
lapított állításai iránt is.“ — Különös! Tehát a’ Rec. előtt gya
nússá teszi jó állításait, ki az eredeti jogok’ helyességét általában 
tagadja? És váljon miért? Nemde „mert Grotius Hugo, Hobbes 
és Sidney Algernon egy század óta hamvadnak sirjokban;“ (egy 
század óta? hiszem Hugo Grotius 1619. hunyt el) „azóta az 
eredeti jogok’ elmélete minden egyetemeknél (quod esset demon
strandum) taníttatik.“ Ez már, engedelemmel legyen mondva, 
igazán rósz logica, mivel épen az a’ kérdés, valljon az eredeti 
jogok’ elmélete, mellyel Hugo Grotius, Hobbes és mások után 
a’ Rec. is valónak állít, képzeletben vagy valóságban létezik 
e? ’s igy maga az előzmény kérdésben ’s kétségben forog; pe
dig a’ jó logica’ szabályai szerint az előzménynek rendíthetlen 
okokon kell alapulnia, és csak akkor helyes a’ következmény! 
Hogy Hugo Grotius’ ’s többeknek auctoritása nem elegendő az 
eredeti jogok’ alaposságának bebizonyítására, meg fog győződ
hetni a’ Rec. mihelyt a’ mull és jelen évi Méhkas' és Hírnök' 
lapjaiban (különösen C'saplovics úrtól a’ Századunk-ban) az ere
deti jogokról közöltetett alapos értekezéseket elolvasandja. — 
O k o k k a l  kellett volna, kedves Rec., bebizonyítani az ere
deti jogok’ helyességét, ’s szinte okokkal megczáfolni a’ szerző’ 
állításait. De ezt sem Hugo Grotius, sem utánna a’ Rec. nem 
teheti; mivel tagadhatatlanul igaz az: hogy a’ világnak bármelly 
részében szülessék is az ember, élte’ első pillanatjától kezdve, 
szülői- ,nevelői-’s elöljáróitól függ, ’s hogy önkényes független 
úrrá sem Hugo, sem Hobbes, sem senki nem születik; s ha 
csakugyan eredetileg független lényű volna az ember, a legböl- 
csebb alkotó nem tehetetlennek, hanem olly erősnek alkotá lala

/
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az embert, hogy több erekig más’ kormányzására nem szorulna; 
azért az emberiség’ históriájában nem akadhatni az eredeti jogok’ 
’s függetlenség’ évszakára; ’s ez az, mi czáfolhatallan marad 
mindaddig, miglen úgy születünk mint eddig születtünk. — Ma
ga a’ Rec. is elisméri „hogy a’ fogalomzavar, kivált az ifiuság 
közt politicában igen nagy“, ne neveljük tehát azt, az eredeti jo
gok’, függetlenség’, contract-social’ ’s más liasonnemű álbölcses- 
ség-szülte tanításokkal, mellyek nem csak az ifiuságot, hanem 
egész néptömeget is képesek megzavarni ’s boldogtalanítani. — 
Igenis (egyebeket mellőzve) ha a’ nagy néptömegnek szivében 
az eredeti jogok’ érzete’ uralkodóvá lenne, úgy ő azon igen 
nagy különbséget, melly szegény sorsa ’s a’ felsőbb osztályok 
között van, eredeti jogaival össze nem egyeztetheti, mert a’ tár
sas élet’ kedviért ha elismér némelly különbséget, de olly na
gyot mindig összeférhetlennek gondol eredeti jogaival, ’s igy 
kaján szemekkel tekintvén a’ felsőbb osztályok’ jólétére, töreked
ni fog egy hizelkedőbb arányt létre hozni, ’s a’ mostani rendsze
reket, mint igazságtalanokat, egy jobbnak reményében felfórgat- 
ni, igy a’ polgári életet alapjaiban megrázni ’s mindaddig ingatni, 
miglen az eredeti jogok’ álmaiból egy józanabb tudomány’ világa 
fel nem ébreszti ’s meg nyugtatja.*)

Rec. „az ősi alkotm ány  czimü czikkcly egyike azoknak, hol 
szerzőnek teljes igazsága van. Ki ne helyeslené sorait ( 8 8  lap.) 
Slinthoyy tehát ma m ár nemzetünk a' műveltség' magosabb 
fokán á l l ..............a’ jó za n  hazafi’ ; . . . je lsza va  leend : al
kotmányunkon halkkal ’s nem rögtön újítva job b íta n i, de 
s o h a  se  m j o b b í t  a n i u j  í t á s  n é l  k ü l.u — Itt kéretik a’ Rec. 
ne forgassa el a' szerző’ szavait, ’s homlokegy enest ellenkezőt ne 
fogjon reá, mert ez menthetetlenül rósz szándéknak jele. Az idé
zett lapon a’ szerző nem óhajt jobbítani ujitás nélkü l, de igen is 
óhajtja, ne ujittasgék semmi jobbítás nélkül; miben minden értel
mes hazafi egyet fog érteni, de nem a’ Rec., kinek jelszava : „soha 
sem jobbítani újítás nélkül.“ — lm , mennyire elforgatta a’ szerző’ 
szavait a’ Rec. Hoc, critice, vitare memento.

A’ mennyire a’ hazai nyelv’ ügyében tett észrevételeit illeti 
a’ Rec., azok a’ szerző’ nézetinek szellemével annyiban megegyez
nek, a’ mennyiben a’ Rec. honi nyelvünk iránti buzgalma a’sok-aj- 
kú nép lakta magyar honban a’ lassankénti haladásnak és erkölcsi 
(nem kényszerítő) előmozdításnak, nem különben a’ latin nyelvet 
javalló viszony ainknak szükséges korlátin túl nem csap.

Rec. a’ nemzeti értelem’kifejtéséről szóló czikkelyben, mintha 
a’ szerző csak erkölcsi és vallási művelődést sürgetne, a’ keres
kedés és ipar ellen szónoklana, ’s a’ nemzetet örök szegénységre 
kárhoztatná „egyoldalúságról“ igazságtalanul vádolja őt. Ugyan 
is a' szerző csak azt mondja: hogy valamint egyes emberek’, úgy 
egész nemzetek’ értelmi kifejtésében (hogy az boldogítson) a’ val
lási ’s erkölcsi művelődésnek kell alapul szolgálni, főczélúl 
pedig a’ földöntúli boldogságnak. **) Illy irány mellett hasznos a’ 
kereskedés’, ipar’ ’s a’ nemzeti gazdaság’ előmozdítása is. — Csak 
attól akarta a’ szerző óvni honfiait, hogy értelmi kifejlésöknek 
főirányául a’materiális jólétet ne tűzzék ki; mert ez egyik gyökeres 
hibája századunknak ’s fő oka a’ nemzeti nyughatatlanságoknak, ’s 
elégedetlenségeknek! Ugyan is valamint nem csupa testből hanem 
lélekből is áll az ember, és ez nemesebb része, úgy a’ testi kiván-

*0 P°st festa t. i. mint a’ franczia zendülés után. A ’ s s e r k .

**) A’ mint Jézus az örök igazság is nyilatkozik: keressétek először 
az Isten országát, és az ö igazságát, és mind hozzá adatnak nek
tek ezek. (T. i. a’ földi anyagi jóllétet érdeklő testi szükségesek 
összesen). Sz Máté 6 . R. 33. k. A’ be li.

ságok’ kielégítése által korántsem elégíttetik ki a’ léleknek nemesb 
’s tisztább óhajtása; pedig e’ kettőnek tökéletes összehangzása szük
séges, hacsak kettős természetünk’ egyikét megtagadni nem akar
juk ; sőt e’ materiális érdekek’ sikere is meghiusíttatik a’ mondott 
összehangzás nélkül, mert az anyagi jólét tehet e egész nemzetet, 
vagy csak egyest is boldoggá? Nézzen kiki keblébe. Nem de a’ 
földi javak’ éldelése örömtelen, lelki nyugalom > a’ lélek’ belső 
megelégedésének hiánya mellett? ’S ez az, mit a’’ szerző munká
ja’ 78. lap. igy mond: ,,A ’ nem zeti értelmesséy’ kifejtése nem 
egyéb, mint a’ nemzet' anyagi ’s szellemi tehetségeinek olly  
móddali ki fejlése ’s tökéletesítése, melly által a’ nem zet m ennyei 
rendeltetéséhez közeledvén, egyszersm ind fö ld i boldogságán 
e s z k ö z l i Valljon egyoldalúság e ez és nincsen e itt az égi ’s 
földi létbarátilag összekapcsolva? ítélje el a’ re'szrehajlatlan olvasó.

Rec. eképen zárja be bírálatát: „Egyébiránt a’ munka legvég
sőbb irányzata ellen nincs kifogásunk. Mi is mérséklést óhajtunk, 
mivel mindenek felett békére, tartós békére, van szükségünk, 
hogy iparunkat, kereskedésünket, értelmességünket ’s nemzetisé
günket kifejthessük: mik napjainkban az igaz hazafiúi munkásság’ 
azon tárgyai, mellyeken túl minden út félre vezet.“ — Örül a’ 
szerző, hogy véle a’ Rec. is mérséklést és tartós békét óhajt. Ezt 
kell minden igaz és okos hazafinak nem csak pusztán óhajtani, hanem 
tehetsége szerint eszközleni is. De nem egyedül az ipar’, keres
kedés’, értelmesség’ ’s nemzetiség’ kifejtése tekintetéből, mint a’ 
Reck, tetszik,. hanem azért leginkább, hogy a’ béke’ napjaiban fő 
rendeltetéséhez mindinkább közeledvén az emberiség, már itt e’ 
földön kezdje némineműképen azon örömeket ízlelni, mellyeket 
tökéletesen majd csak e’ rövid élet’ határin túl nyerend el; mivel 
polgári lételünknek nem csupa materiális főoka és czélja, mint fel
jebb említem, és mivel soha tartós békét egyedül a’ legvirágzóbb 
ipar’, kereskedés’ és nemzetiség’ kifejlése sem eszközölhet; hanem 
ezek csak úgy vezetnek az óhajtóit czélhoz, ha már előre a’ pol
gárok’ szivébe az állandó békességet szülő vallásosságot csepegtet
ni meg nem szűnünk. Szükséges ezután a’ polgárok’ agyából az 
álphilosophiának ’s liberalismusnak nyughatatlanságra ingerlő ta
nításait kiirtani ’s helyükbe a’ keresztény philosophiát iktatni ’s a’ 
józan politica’ tanulmányait közönségesiteni. És ezek napjainkban 
az igaz hazafiui munkásság’ azon tárgyai, mellyeken túl minden 
út félre vezet. Azért ismét, tökéletes meggyőződésből és az igaz
ságnak teljes érzetében, azon buzgó óhajtással zárom vitatásomat; 
Bár ébredne már fel az emberiség! Bár nyílnának lelki szemei, ’s 
látnák, mikép egyesek’ úgy egész nemzetek’ fő rendeltetése e’ föl
di élet’ határin túl van, ’s hogy ennek elérhetésére csak eszköz 
a’ földi lét. Oh bár hazám’ minden fia érezné e’ szent, ez üdvözí
tő igazságot!

Egyébiránt épen ne csudálja az olvasó, hogy a’ Figyelmező 
haragját el nem kerülhetve, pártfogását ’s koszorúját megnyerni 
szerencsések nem valának „az igaz hazafiúság’ alapvonalai,“ mert 
erre a’ szerzőnek sem vágya sem ügyekezete nem volt, de nem 
is lehete mindaddig, mig az 1837ik első félévi Figyelmező egyi
kében megjelent programmájának elveit, ,,a’ Figyelmezőt minden
kor a’literatura’ érdeke, jelenállásunk ’s részrehajlatlanság fogják 
vezérleni. Evvel mindazonáltal nem azt kívánjuk mondani, hogy 
harag és párt nélkül fog járni, mert voltak mindig, ’s mig embe
rek maradunk l e s z n e k  o l l y  k ö n y v e k ,  me Ily «kr  öl ha
r ag  n é l k ü l  nem s z ó l h a t n i ; “ követi, annál is inkább, mivel 
a’ szerzőnek munkájában kifejteit elvei, különösen a vallásosság
ban, homlokegyenest ellenkeznek az Athenaeum’ és Figyelmező’ 
szellemével, midőn amannak 1837ki első számában olly Istent tü-
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z ö t t  k i im á d á s ú l ,  m in ő t B e r z s e n y i  k ö ltő i m ám orjáb an  te r e m te tt ,  
é n e k e ln i n e m  is z o n y o d v á n :

Az Esz az Isten, melly minket vezet,
Az ő szavára minden megliajul.

Melly hamis, veszedelmes tanítástól, úgy hiszem, minden 
józanul gondolkodó irtózva fordul vissza, és csak egy rövidlátó 
eszével visszaélő, rationalistának neveztetni óhajtó g o n d a t l a n  
foghat neki hódulni. ^  szerző .

Ar t e r m é s z e t j o g r ó l .
P a r a d o x o n  Cs  a p l o v i c s t ó  l.

( V é g e .)

Úgy vélekedem, hogy a’ fönebbiekben eléggé megmutattam, 
miképen az egyenlőség tárgylagos tekintetben az emberi társaság
ban egyáltalában lehetetlen, denen» is kívánatos; hogy o’ szerint 
az úgynevezett term észetjog  veszedelmes agyrémnél nem egyéb. 
'S ugyanez áll a’ szabadságra  nézve is. Tudatlanok a’ szabad
ságot úgy képzelik magoknak, hogy mindenkinek azt szabadjon 
cselekedni, a’ mit akar ; vagy Krug'1 szerint: hogy mindenkinek 
személyes erőit élő mozgásba szabadjon hozni. De kérdés: 
hol történjék ezen erők’ mozgása? a’ szabadnak négy falai között 
e , vagy azokon kívül, az az érintkezésben az emberi társasággal ? 
Magának ’s önmagát illetve, a’ személyes erők’ szabad mozgása 
senkinek sem tiltatik; de más emberekre vonatkozólag a’ szabad
ságnak tevőleges törvények állal kell korlátoztatnia; különben az 
emberi társaságra nézve nem egyéb volna, mint az egérkő (arse- 
nicum) a’ testnek. Tehát egyedül a’ törvényszerű  szabadság  
a' valódi term észetjog; miért kellene tehát egy saját jus naturaet 
alkotni, ’s általa a’ fejeket megzavarni? Ha valamennyi ember 
értelmes és egyszersmind jóindulatú volna, akkor igen, sza
badságuk korlátozatlan lehetne, mert valamennyi csak okosan 
élne v e le ,’s akkor a’ tevőleges törvény is megférne egy dióhéjban. 
De fájdalom, csak valljuk meg nyíltan, az emberek’ többsége 
mindig v i s s z á s és r o s z r a  haj l andó.

Ezen állítás ugyan már magában is elég világos ’s nem szorul 
bizonyítványokra. De mégis következőt mulatságul:

V i s s z á s  volt és az is mindigaz emberiség általán véve. Mert 
józan oktatásokat csak igen ritkán fogad el, de ostobákat azon
nal 's a’ legnagyobb készséggel. Csak egy pár példát:

Bold. II. J ó zse f  császár minden kigondolható módot elköve
tett, a’ burgonya’ (krumpli) termesztését nálunk is közönségessé 
tenni; ’s nem de milly általányos ellenkezés mutatkozott mindenütt 
iránta? Csak a’ legújabb években, midőn az emberek láták, hogy 
burgonya nélkül meddő esztendőkben éhen kell vala halniok, jött 
termesztése mindinkább keletbe; tehát az emberek még az oda- 
nyujtolt kenyeret sem akarták! — A’tüzkárm entesitések  tagadha
tatlan olly jótékony intézetek, hogy már csak a’ gondolat’ nyiiat- 
koztatásának is elégségesnek kellett volna lenni közönséges rész
vétel’ gerjesztésére. \S mikép történt ezekkel is? 30 évig dol
goztak rajta értelmes férfiak, hogy csak megkezdhessék. Csak 
most, miután az emberek látják, milly kellemes dolog leégés’ ese
tében azonnal segítséget nyerni, terjedeznek a’ tűzkármentesíté- 
sek. Tehát az emberiség értelmes oktatások’ elfogadására leg
kevésbé hajlik. 'S illy példákkal foliansokat lehetne betölteni. *)— 
De álljon fel egy oklondi vagy ámító, beszéljen boszorkányokról,

* )  A ’ legnagyobb b ö lcsek ’ tanitm ányai hathattak c valaha a’ néptö
megre ? sót meg Üdvözítőnk’ szen t erénytanja m illy  e llenzésre ta
lált cs talál meg mai napig? A’ szerk.

kísértetekről, lelkek’megjelenéséről, csodákról, babonás eszközök
ről és jóslatokról: akkor mindezt azonnal százezerén hiszik; köztük 
ollyak is,kiknél az ostobaságot épen föl nem tettük volna. Mahomed 
híveinek a’jövő életben (Korán,XXVII. Kay.) azt igéré, hogy arany
os gyöngyökkel hímzett karpereczekkel, zöld selyem, arany és ezüst
tel kivarrt ruhákban, viruló kertek’ árnyékában, csörgedező pata
kok melleit puha vánkosokon fognak ülni, mindenféle jeles-ízű gyü
mölcsöket enni, társokúi nemes, szép’s nagy-szemű, nagy emlők
kel ékes szüzeket kapni 's velek enyelegni. A’ paradicsomban sze
rinte tej-, bor- és méz-folyók; a’ pokolban ellenben (XXII. Kay.) 
a’ hitetlenek tüzes ruhákba öltöztetnek, ’s fejeikre forró viz önte
tik, ’s vas pálczákkal verettelnek (XXVII.) A’pokolban egy dsak- 
hum nevű fa vagyon ; ezen mind ördögfejek teremnek gyümölcsül, 
mellyeket a’ hitetleneknek meg kell enniük, ’s rája forró vizet in
ni (derék hánytató az ördögfejekre.) Mindez ’s még számtalan 
hasonló képtelenségek azonnal buzgó hívőkre találtak *) a’ nagy 
tömegben. Az okos (!) emberek (homo est animal rationale) kine
vetik a’ majmokat mint olly ostoba állatokat, mellyek a’ kész tűz
rakáshoz ülni 's ott melegülni szeretnek, de egyiknek sem jut 
eszébe fát hordani a’ tűz’ fentartására. ’S hát valljon kisebb e az 
emberek’ fonáksága, kik egész erdőket irtanak ki, a’ nélkül hogy 
eszükbe jutna ujjakat helyükbe ültetni ’s igy uj fát nyerni? Inkább 
fáznak, hogysem a’ jövendőre gondolnának, sőt a’ még fenálló 
erdőkkel is olly kíméletlenül bánnak, hogy csak minél előbb fáz- 
lódjanak majd. Nem állhatnának e nálunk a’ faszegény síkokon 
már rég’ erdőségek? Nem! Az emberek kevesbbé előrelátók a’ maj
moknál, mert inkább főznek és fűtenek állatganéjjal’s az elkerül- 
hetlen szükséges fát 2 0  és több mérföldnyi távolságról hordják, 
mintsem erdőtenyésztéshez fognának.

Az egész ősvilág felette számos példáit adja a’ v i s s z á s s á g 
nak; annak p. o. mellyel a’ boszorkány-pereknél ’s megégeté- 
seknél, kinpadoknál ’stb. olly dúsan ’s olly tartósan követett el; 
’s nem fogja az utóvilág a’ mi fonákságunknak is elég okleveleit 
örökleni? Nem rég kezembe vevém Donatus’ és Rhenius’ graruma- 
ticáját, mellyből egykor a’ latin nyelvet tanulóm, ’s melly szerint 
az ma is lanittatik. Lehet e valami czéliránytalanabbat képzelni 
is, mint ezen nyelvtudomány’ foglalatja? Most legkisebbé sem 
csodálkozom, hogy latinul tudok ugyan, de még sem tudok. Egy 
gyenge leányka, ha csak tűrhető jó emlékezete van, 2  év alatt a’ 
franczia nyelvet tanulhatja meg; én a’ latint 1 2  alatt tanultam ’s 
még sem tudom. — Az utóvilág nem kaczagand e ezekért érdem 
szerint? ’S hány foliánsokat lehetne jelen bohóságainkkal tölteni! 
A’ természetjog is közzébek való.

Mi az emberek’ roszra hajlandóságát’s kegyetlenségét illeti, 
nézzük csak a’ gyermekjátékokat, mint kínozzák mulatságból a’ bo
garakat, mint hasítják fel és csonkítják m ega’ békákat, madara
kat, ’s aztán útnak eresztik. 'S talán csak a’ gyermekek olly ke
gyetlenek? Fájdalom! a’ felserdültek is. Tekintsük csak mega’ 
szegény vonó - marhával! bánást, milly kegy ellenséggel veretik, 
milly roszul lartatik ; mint szúrják ki szemeit a’ levágásra rendelt 
szarvasmarhának csak mulatságból a’ mészáros legények; mint 
tördelik el farkukat ’s mini gyönyörködnek a’ kiűzött állal haszon
talan dühöngésén. A’ birkáknak is — ez ártatlan szelíd állatok-

*) E’ tételre korunkban cldönthctlcn bizonyságot nyújt a a’ cholera, 
mellyct az oktalan ncptönieg majd mindenütt a’ kutak’ megmérgesí- 
tésénck tulajdonítván, a’ legborzasztóbb kicsapongásokra’s néha va
lódi kanibal -  tettekre fakadt, minden józan felvilágosítás’ cs okta
tás’ daczára. ’S van e olly képtelenség, mellyct a’ sokasággal cl 
nem lehetne hitetni, vagy a’ mellyct már nem hitt volna?

X sterk.
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nak — gyakran kiszuratnak szemeik, mire aztán eleresztetnek, 
és nagy hahota közt nézik, mint szaladgálnak a’ szegény vak bir
kák ide-oda, ’s mint zúzzák össze fejeiket a’ falon. „TVagy ha
hotával hallottam egy pásztort elbeszélni — beszéli valaki az 
1820 Tud. Gyűjt. V. köt. 89. lapján — mikép ő néha komor ’s unal
mas óráiban elevenen lehúzta bőrét a’ báránynak ’s úgy bocsájtá 
el meztelen; ’s ki hinné, hogy azon ínség’ szüleményének még 
légyen annyi ereje, mellyel, kipihenvén egy kissé a’ metélésnek 
fájdalmát, elszaladhasson? ’s midőn sehol helyét nem leli, mi
dőn társai is megzavarodva futnak az illy ismeretlen forma előtt, 
akkor hóhérai csipőjökre tett kezekkel kaczagnak, mig bele nem 
fáradván botokkal verik agyon. És ez m ulatság!!!“ — ’S mit 
mondjunk ama’ vérszopó Szm etko’ istentelenségéről, Bazin k. vá
rosa’ átkozott emlékű hajdújáról, ki 1822. aug. 4kétől 1823. aug. 
26káig a’ városban tizennyolczszor rakott tüzet ’s igy lOOnál 
több házat elhamvaszta csupán — mint magamegvallá — azon gyö
nyörködésből , mellyet kicsinek nagynak, embernek állatnak ret
tegő összevissza szaladása az utczán neki okozott. Tályán is, 
Zemplin vmegyében, egy 49 éves Kalina  nevű gonosztévő hétszer 
rakott tüzet — boszúállásból, 1825ben. ’S illy  vérszopóknak volna 
a’ természettől jog adva, hogy személyes erejüknek phantasiájok 
szerint szabad játékot engedjenek ? ! ! De talán ezek csak kivé
telek? Legkevesebbé! Tekintse meg csak kiki körületét ’s min
denütt roszindulatú embert fog találni. A’ jóindulatnak teszik 
a’ kivételeket; a’ roszindulatúság ezer fokozatban mutatkozik, a’ 
rágalmazástól kezdve egészen a’ méregkeverésig és gyújtogatásig, 
hová a’ tudatlan, elcsábított sokaság’ vastag kicsapongásai is 
tartoznak a’ tisztujjitásoknál. A’ természeti szabadsághoz tartoz
nak ezek? ’s az emberi társaság’ többi tagjai e’ kicsapongásokat 
úgy jó néven csak oda vegyék? Nincs e ez utóbbiaknak szintazon 
joguk a’ természettől személyes erejüknek szabad játékot engedni 
’s illy gonosztévőket felakasztani, hogy tőlök többé ne háboríttat- 
tassanak?

És most befejezésül: mellyik a’ valódi term észetjog?  sem
mi egyéb mint a’ tevőleges országos törvények, mert ezek szab- 
vák az ember’ társasági természetes állapotához. Alaptételükre 
nem kívántainak henye fejek’ képzelgései. A’ társaság önmaga leli 
fel e’ törvényalapokat tulajdonképi körülményeiben, azaz szüksé
geiben. Azért olly különbözők különböző országok’ törvényei; sőt 
ugyanazon egy országéi is időről időre az ország’ változó körül
ményeihez alkalmaztattalak, ’s a’ mi egykor teljes jog volt, az 
később jogtalan lesz ’s annak is kell lennie. Ha különös saját 
term észetjog  volna, annak rég az egész világon közösen kellendett 
elterjednie (mert a’ józan ész nem egyedül a’ XVII. században 
született) és sehol és soha meg nem tiltattathatott, vagy korlátoz- 
tathatott volna, épen úgy mint a’ természet’ törvényei örökök, 
mulhatlanok és változtathatlanok.

Hogy a’ mostani természetjog igen veszedelmes legyen ’s a’ 
fejeket elcsavarja, azt leginkább a’ francziák tapasztalák ’s a’ leg
újabb időkben annak taníttatását igen okosan el is tiltatták. Nem 
akarnak többé egyenlőséget és szabadságot, mert a’ tapasztalás 
igen drágán fizetteté meg velők ez experimentumot.

E’ nézeteimben sokan igen meg fognak ütközni, ’s végre még 
a’ jó za n  é sz t  is — melly egyedül képes a’ természetjogot megis- 
inérni — megtagadandják tőlem; a’ mi ugyancsak a’ legkényel
mesebb ’s legrövidebb czáfolásmód. Legyen ! De én mindenkinek

készen állok kórházi eszemmel, minden ellenészrevételekre, mel- 
lyek állításaimra tétetnének, azonnal válaszolni. D ixi!

A l k a l m a z t a t á s .
A’ Theater-Zeitung’ f. e. 40dik számában következő hirde

tést közöl:
,,A ’ hannoverai kir. udvari szinigazgatóság minden levélre, 

melly iránt azt a’ körülmények figyelemmel lenni engedik, legfel
jebb nyolcz nap ala tt választ nyújt, az operák’ és színdarabok’ 
elfogadtatása felől kézhez vételük után három hétre határozatot 
hozand; kéri mindazáltal, ha ez idő alatt felelet nem nyujtatik, 
ezt tagadó határozat gyanánt venni, a’ kéziratok felől rendelkezni, 
s a megtagadó feleletek’ el nem küldetését sértés gyanánt nem 
tekinteni.“

Kedves dolgot vélek tenni a’ színészi drámabiróságnak és va
lamennyi honi drámaíróinknak, hasonlókép a’ pesti magyar szín
ház’ igazgatójának, B ajza  József urnák, ki két színdarabomat 
„P est, octob. 13d. 1 837 .“ kezéhez vévé , és azokat azon hóna
pon, novemberen, decemberen, januáron keresztül egész febr.’ 
8 dikáig — rájok határozást nem hozva, nem hozatva — magá
nál tartá ; mondom, kedves dolgot vélek tenni, jelen sorok’ hív 
lefordításával. Reményiem t. i., hogy azok, kik az igazgató ur
nák ezentúl színdarabok’ beadásával alkalmatlankodni bátorkod
nak, ha hasonló bánásmódot nem reménylhetnek is; de nem so
kára, hogy az időben mégis egy kevés bizonyosság és meghatáro
zottság legyen, legalább is körülbelül illy tartalmú hirdetést olva- 
sandanak az igazgató ur’ sa já t kezével aláírva: ,,A’ pesti ma
gyar szinigazgatóság minden levélre, melly iránt azt a’ körül
mények — (vonzalom, ’s más egyebek) — figyelemmel lenni en
gedik, három sürgetös könyörgőlevél’ vétele után legfeljebb 
harm adfél hónap és négyvennyolcz óra a la tt választ nyújt; az 
operák’ és színdarabok’ elfogadtatása felől kézhez vételük után kö- 
rülbelöl tán hat hónapra határozatot hozand; kéri mindazáltal, 
ha ez idő alatt felelet nem nyujtatik, ezt az idő’ szűkvolta miatt 
történt el nem határozás’ tanúságául venni, a’ kéziratok’ vissza- 
adatását békén elvárni, ’s ezen az idő’ szűke miatti el nem hatá
rozást sértés gyanánt nem tekinteni. — Bajza József, igazgató
m. k.“ Hazucha.

I g a z í t á s .
Az Alig. Theater-Zeitung' f. e. 39dik számában febr. 

2 2 dikéről, egy czikkely honunk’ történeteivel összeütköző adatot 
foglal magában, minthogy pedig e’ lapokat olly számosán olvassák 
honunkban, könnyen tévedésekre adhatnának ama’ sorok alkalmat, 
minek megakadályozása’ tekintetéből ez igazításomat a’ Hírnök’ lap
jaiba fölvétetni kérem, valamint azt már az Alig. Theater-Zeitung' 
szerkesztőjének is átkiildöttem. Az említett czikkely így szó l:

„ — A’ régiségbuvárok közt három sírnak, melly eket eddig 
csupán templomi czifraságoknak tartottak, a’ nápolyi székesegyház
ban történt feltaláltatása, figyelmet gerjeszte. Ézek’ egyike Anjoui 
K áro ly’ koporsóját és csontait foglalja magában, a’ másik kettő 
unokájáét, K áro ly  magyarországi királyét, ’s ennek hitveseét, 
Clementiaét, habsburgi R udolf’ leányáét. Az utóbbinak teste 
még sértetlennek mondatik, ’s így hihetőleg bebalzsamozva le sz ; 
férje’ koporsójában egy damaski selyem köpönyeget találtak.“

E’ czikkelyben egy históriai tévedés van. Az első magyar ki
rály az anjoui házból Róbert K áro ly  vala, kinek négy hitvese volt, 
Katalin  Teschenből, M ária  Lengyelországból, B eatrix  Lucel- 
burgból, és Elizabeth a Lengyelországból, következőleg közülök 
egy sem a’ habsburgi Rudolf leánya; hanem anyja volt dementia, 
habsburgi Rudolf császár’ leánya, és atyja azöregbik Mar teli K á
roly  az anjoui házból, a’ sánta Károly’ szicziliai király’ fia. — Ró
bert Károly magyar király 1342 Visegrádban halt meg és Székes
fehérvárott M agyarországon  temetteték e l, következőleg a’ ná
polyi székesegyházban feltalált koporsókban nem lehet Róbert Ká
roly magyar király’ tetemeit keresnünk; hanem azokban bizonyo
san szüléinek, Martell Károlynak (megh. 1295) és Clemenliának, 
habsburgi Rudolf császár’ leányának, porai lesznek.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja iíj. Schmid Antal.



Abauj  v á r m e g y é n e k  b e n y ú j t o t t  j a v í t ó -  's 
d o l o g l i á z t e r v .

Tekintetes \e m e s  Vármegye!
A’ megyebeli tömlöczöknek megvizsgálása ’s czélszerűbb kar

ba leendő hozatala iránti kiküldetésünk.’ következésében alázatosan 
jelentjük, hogy miután ezen fontos tárgyban a’ régibb és újabb 
népek’ emlékeit, a’ közelebb és távolabb élő nemzetek’ intézke
déseit, különösen pedig hazánkban ns. Arad és Nógrád megyék’ 
buzgó törekvéseit, így tehát az őszkortól a’ jelenkorig mindazt, 
mi e’ tárgyban történt, egybevetettük volna, azon szomorú ered
ményekre jutottunk: hogy mivel a’ régi vad, sőt magok a’ pallé
rozott pogányok is csak büntetni, boszúlni és kegyetlenkedni tud
tak, de nem javítani; a’ mellyeknek példáját a’ fenevadak’ eleibe 
való kitételekben, a’ kínpadok’ minden mesterséges nemeiben, a’ 
tömlöczöknek mély és örökös éj lakta, büdös, nedves és rettentő 
szerkezetében miként helyheztették: Cicero, Salustius és több 
classicus irók’ emlékeiből tudjuk ; ahozképest a’ tömlöczök’javítása, 
egyedül csak a’ keresztény vallás’ áldása és ajándéka. — Méltó 
tehát, hogy a’ porba essünk és imádjuk a’ Megváltót, ki a’ po
gányság’ kegyetlen szellemét, az általa hirdetett szeretet’ világánál 
megútáltatta.

Az elsőbb századok’ keresztényei a’ testvéri és felebaráti sze
retet’ alapítójának azon isteni parancsit: „éheztem, ti ennem ad
tatok; szegény voltam, megruháztatok; tömlöczben voltam, ti 
hozzám jöttetek“ annyira lélekisméretesen értették és telyesítet- 
ték, hogy szerencsétlen rabjaikat a’ világ’ távolabb részeiből, Ázsiá
ból is , segítették és ápolták. *) Mihelyt azonban a’ negyedik szá
zadban a’ nemeslelkű Constantinnal a’ keresztény vallás a’ status’ 
vallásává leve, a’ törvényhozásra is azonnal hatni kezde. A’ pogány 
tömlöczök, amaz eleven sírboltok, azonnal megvilágosulni, a’ 
szerencsétlen rabokról a’ lánczok leoldatni, a’ nemek különvá
lasztatni, tisztán tartatni, illendően tápláltatni, az illető püspökök 
és lelkészek által hetenkint meglátogattatni, vígasztaltatni, szük
ségeik, panaszaik gyorsan orvosoltatni rendeltettek, Theodosius’ 
és Justiniánus’ törvényemlékei szerint. **) Ezen keresztényi kö
telességnek később Borromaeus K ároly  majlandi érsek és bí- 
bornok olly fényes példáját adta,'***) hogy a’ tömlöczök’ és rabok’ 
javítási ügyében általa tett intézkedések a’ jelen, miveltebb szá
zadnak is csak dicsőségére és becsületére szolgálhatnának. Aztán 
Claudius fíernát és Paulai Vincze Francziaországban az evan-

* )  Sz. Cyprianus 40. levélben a’ numidai püspökökhea.
* * )  Cod. Theod. L . 9. tit- 3. — L . 9. tit. 2. — Cod. Justin . L . 1. tit, 4. 

§• 2 2 ,— Canon. 80. de electione procur. pauperi. Canon. 20. Incar- 
cerati diebus Domini ab E ccles ia c  Praepositis visitentur.

* * * )  A cta E cclesiae M ediolan. a S . Carolo condita.

geliom’ ezen ágában hatáskörükhöz képest, hasonló lelkesedéssel 
buzgólkodtak. — Míg végre 1773-ban Hovard János Angliában, 
a’ kardingtoni grófság’ főispánja, nem csak hazája’ , de Európa’ 
tömlöczeinek nagy részét is nagy költséggel és fáradsággal meg
látogatta’s tudományos, mély vizsgálódásinál fogva nemzetét a’ 
vallás’ ezen elparlagult ösvényének ínívelésére készíteni kezdette.

Mellynek következésében a’ felebaráti szeretet’ keresztény- 
hősei, a’ kínpad’ műszerire támaszkodó büntető-hatóságokat a’ 
nagy oceanon innen és túl, meleg vetélkedéssel iparkodtak arról 
meggyőzni, hogy a’ szerencsétlen foglyokat nem elég elitélni, és 
a’ tömlöcz’ fenekére sújtani, hanem őket az Isten’fiának, a’ sze
retet’ alapítójának, parancsolatja szerint meg is kell e’ tömlöczben 
látogatni, és onnan merítendő tapasztalásokból meg kell tanulni, 
mint kell a’ nagyobb romlottságot megelőzni, és a’ keresztényi 
szeretet’ világánál javítani. — De épen ezen időtájban sebes lé
pésekkel kezdett a’ műveltség és népesedés ’s azzal együtt, fáj
dalom, a’ vétkek és az ismételt vétkesek is nevekedni; annálfogva 
a’ büntető-hatóságok a’ szeretet’ vallásán alapult felszólamlásokat 
csupa ábrándozó theoriáknak tekintvén, azokban elegendő biztos
ságot nem képzeltek. E’ végből emeltettek nagyobb procentuatió- 
ra a’ vesszők es korbácsok. Ott keresték tehát a’ vétkek’ sza
porodása’ okát, hol az nem volt, t. i. a’ büntetésnek nem elegendő 
keménységében, mellyből természetesen következett, hogy a’ 
vallás’ hibás elmellőzésével választott hibás mód mellett, a’ vét
kek’ statistical progressiója megmaradt, sőt jobban növekedett, 
mint az előbbi emberibb fenyítőmód mellett.

Ezen a’ tömlöczök’ folyvást növekedő inpopulatiojából merí
tett statisticai adatok a’ keresztényi szeretet’ barátinak hatalmas 
fegyverül szolgáltak, a’ büntető-hatóságok’ gyászos tévedéseik
nek legyőzésére. Es a’ milly keserűk, épen olly szívhez szőlők 
valának azon vallásos igazságok, mellyekkel harczoltak. Végre 
is tehát némely lelkesebb hatóságok, mélyebben gondolkodni és 
általlátni kezdették, hogy mégis lélekbenjáró dolog, még a’ po- 
gányoktól öröklött tömlöczök’ szerkeztével és physicai baromi- 
ságokkal a’ bűnöst elnyomorítani és a’ status’ terhére koldus
sá tenni , és hogy sokkal czélirányosabb lenne a vallás és sze
retet’ szent ösvényét követni, ’s a’bűnöst egykori hibája miatt ke
resztényi útakon ’s módokon javítani ’s hasznos polgárrá formálni.

így keletkeztek az okos hatóságok’ szomorú tévedéseikből 
más nemzeteknél is a’ legszebb és legvallásosabb keresztényi 
intézetek, a’ miilyenek a’ szegény-árva-dolog-és javítóházak ; 
nem különben a’ munkás gyarmatok’ alapításai. És ámbár ezeknek 
mind a’ hárma, mint lánczszem , testvéri és elválhatatlan kap
csolatban vannak, és együtt tesznek egy egészet; kikiildetletesünk 
mindazállal a’ megelőző (praeventio) intézetekre nem le\»-n kit« i
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jesztve, hanem csak a' már vétekbe esett szerencsétleneknek 
lehelő javítására határozva: ahozképest e’ tárgybani alázatos 
vélekedésünk az lenne, hogy mivel az isteni gondviselés' magos 
kegyelméből a' Megváltó által alapított országának szeretet-tagjai 
vagyunk, csupán vallásos kötelességeinket teljesítenénk akkor, 
midőn a' tettes megye’ házánál lévő egyenes, az egészség és 
emberiség ellen szerkezeti, de ezenkívül is javítási czélra égé 
szén használhatatlan tömlöczök helyett egy j a ví tó-háza t mél- 
tóztatnék a’ tettes ns. megy e ‘alakítani. Ennek sikerülésére nézve 
pedig, két fő, u. m. erkölcsi és anyagi fniovalis és materiálisJ 
tekintetekre kívánjuk a’ tettes megye’ kegyes figyelmét vezérleni. 
Az első, vagyis a’ javító-ház’ morális szerkezetét a’ mi illeti, 
erre nézve múlhatatlanul szükségesek e’ következendő feltételek:

lször. Hogy a’ rabok mindenek előtt elosztályoztassanak if
jabb vagy idősebb korokhoz, kisebb vagy nagyobb vétségekhez, 
elsőbb vagy ismételt rósz-tettekhez, testi fenyítékre vagy a' 
nélkül tett megitéltetésekhez képest. — Mert a’ felebaráti szere
tet" követői, kik az Isten’ parancsolatja szerint a' tömlöcz’ fene
kén fetrengő szerencsétlenek’ meglátogatására vallásos figyel
müket kiterjesztették, ezen osztályozás mellett valóságos keresz
tényi lélekkel szólalnak fel, midőn azt mondják , hogy a’ büntető, 
hatóságok akkor, midőn mindenkorú és vélkű embereket, ifjakat 
a* vénekkel, a’ kisebb vagy épen eseti vétkeseket a’ megrög
zött gonosztévőkkel minden felebaráti szeretet és keresztényi te
kintet nélkül összezáratnak és halmoznak, magok adnak alkalmat 
a'szerencsétleneknek még nagyobb megromlására. Mi természete
sebb ugyan is, mint az, hogy a’ megrögzött gonosztévők, kik egyik 
tömlöczből a’ másikba vándorolnak, minéltöbb tömlöczbe jutnak, 
és azokban minéltöbb és újabb isméretséget kötnek a’ gonosz
sággal, — annál több nemeire és a’ törvényelőtti védelemnek annál 
több ravaszságaira kölcsönösen rátanítják egymást. — És mivel 
rendszerint unalmokban ’s hevertekben efféle erkölcstelen beszé
dekkel mulattatják egymást, az először oda keveredett ’s velők 
összezárt szerencsétlent is eltanitják; sőt ha lenne is benne va- 
lamelly bűne iránti töredelmesség, azt legyalázzák, szívét és lel
két mirigyes és dögvészes beszédjeikkel teljesen megrontják. — 
Ezek olly practicai igazságok, mellyek előtt minden, ki a’ vallásnak 
és humanitásnak legkisebb szikráját hordozza keblében, tiszte
lettel kénytelen meghajtani, ’s annál fogva lehetetlen az osztályo
zás’ rendszerét az emberiség’ gyarlóságai iránt viseltető lélekis- 
méretes kötelességből, de a’ status’ közbátorsága’ eszközlése’ te
kintetéből is el nem fogadni.

2szor. Az egyes osztályú raboknak is az egymással! beszélgetés 
és értekezés szorosan megtiltassék, és ez kemény bojt, ismételt 
esetben pedig még szigorú testi büntetések’ súlya alatt is megtar- 
tassék. A’ megnémítás’ ezen rendszere megelőzési tekintetben, t. i. 
a’ következhető vétkek’ megakadályoztatására nézve is nagy fon
tosságú morális büntetés. A’ mennyiben e’ mellett ugyanazon egy 
osztályú foglyok is csak arczulatban és testben ismérik egymást, 
de lélekben és organicus hibáik’ hajlandóságira nézve nem ; és így 
annál kevésbbé lehetnek befolyással kölcsönös megvesztegetésökre, 
’s annál kevésbbé barátkozhatnak avagy szövetkezhetnek össze, 
majdan a’ kiszabadulás’ idején elkövetendő újabb inerényekre. — 
Az elnémítás’ ezen rendszere közkormányozási nézetből is fontos 
morális büntetés. Mert a’ status’ csendességének, a’ nemzet’ 
jóllétének feltartására nézve a’ törvények iránti engedelmessé»- 
múlhatatlan feltétel. Mert továbbá a" rab azért lett rabbá, hogy 
a törvények iránti engedelmességet megszegte. Hogy tehát ő ja
vulhasson, a" status pedig nyugodt maradhasson, a’ törvényes en- 
gedelmességre kell ót szoktatni; ha pedig a’ rabnak olly kicsiny

ségben mint a beszéd, olly csekély dolognál, melly ellen legkön
nyebben hibázhat, vad és szilaj akaratja megtöretik, akkor ő a’ 
törvény iránti engedelmességre csakhamar megszoktattatik. így 
az engedelmességnek, ezen mindennapi és practicai tanulása mé
lyebb gy ökeret ver szívében, mint azoknál, kik napokat éjjeket és 
éveket együtt töltenek a’ tömloczben, és a’ kiknek testük csak az 
időszakonkénti verésekhez, de nem a’ törvényes engedelmesség
hez szoktattatik ’s akaratjuk’ javulása practicai próbára ki nem 
tétethetik. — Az elnémítás’ rendszere physical büntetési szempont
ból is kemény és minden pillanati neme a’ büntetésnek. Mert, 
noha csendesen, de mégis mélyen hat a’ bűnös’ lelkére és szívére, 
hogy a’ vad és féktelen indulatokat a’ kétségbeesésig képes kínza- 
ni. És a’ melly hasznos következései vannak a’ ja\ításra nézve, 
épen olly becsületére szolgál a’ vallásnak, hogy ezen szeiidebb, 
de folyvást tartó és beható morális büntetésnél fogva a’kínpad’ mű
szereit, a’vesszőt és ostort mérséklőm, ’s inas lélektani szeiidebb és 
javítóbb módokkal is lehet enyhíteni. Úgy annyira, hogy amazo
kat, t. i. a’ testi büntetéseket, a’ nagyobb fontosságú vétkek’ ese
teit kivévén, csak a’ szoros némaság’ megszegése idején kellene 
és lehetne a’ kisebb bűnösök ellen használni. — Végre, az elné
mítás’ rendszere, a’javító-ház’ gazdaságos feltartása’ tekintetéből 
is fontos erkölcsi büntetés. Mert e’ szerint fél-annyi erővel, fél 
annyi költséggel meg lehet a’ rabokat zabolázni, ’s az öszeszövet- 
kezések és kitörések ellen őrizni. De e’ mellett:

3szor. Minden egyes osztályú rabok, hétköznapokon, egy közös 
műhelybe olly mesterségekre, mellyek az életben leginkább minden
napiak és szükségesek, taníttassanak. A’ keresztényi philanthro- 
piának barátit az igazi vallás’ szövétneke vezérletté ezen lelkies- 
méretes rendszerre. Lélekrázó volt ugyanis a' tömlöczöket láto
gató nemeslelkii férfiaknak tapasztalni, hogy a’ physical kínzó 
büntetések’ súlya alatt még inkább el lehet az embert vadítani; 
de nem javítani; és hogy az ekképen elbaromított gonosztévő, 
végre is úgy költözik ki a’ tömlöczből, m inta’ statusnak és min
den egyesek’ é let-és vagyonbeli bátorságoknak elkeserített ellen
sége. A’ mi igenis természetes ; mert ha a’ romlottságnak fiai, az 
okos hatóságok’ feliigyelése alatt, semmi jót, semmi erkölcsiséget 
(mellynek hijánya miatt kerültek a’ tömlöczbe) nem tanultak, ha
nem csak baromítást, önkint következik, hogy a’ melly vad szel
lemmel és vad szokásokkal vetik őt ki a’ büntető -  hatóságok ismét 
a’ világ’ zajos zivatari közzé, épen oly kegyetlen baromi életet fog 
ő követni; ha bár darabokra és izekre össze fog is roncsoltalni. 
— Ezen elvadítás és baromitás’ rendszere helyett kezdték tehát a 
felebaráti szeretet' követői a’ munka’ és mesterségi tanulás’ szelíd, 
de hasznosan javító, morális büntetés'rendszerét ajánlani.

Javítási szempontból ugyanis felette fontos morális büntetés 
ez. Mert a’ rabot rendszerint a’ heverés, a’ minden rosznak szülő 
anyja, vezette a’ vétek’ útjára. A’ heverés volt azon haszontalanúl 
vesztett idő, melly vele a’ vétket végrehajtatta. A heverésért 
tehát szakadatlan munkával kell őt büntetni; hogy az időt jóra 
használni megtanúlja és megszokja. A’ mesterségtanúlás status
gazdasági nézetből is fontos morális büntetés; — mert a heverés 
szüli a’ szegény ség e t; a’ szegénység pedig izgatója s nógatója 
a’ véteknek. Midőn pedig a’ vallásos hatóság a’ heverőt és szegényt 
valamelly mesterség' tanulásával bünteti , ad egyszersmind olly 
életmódot az ő kezébe, melly nél fogva mindennapi szükségeit fedez
heti "s így az által polgári tekintetben javulását is eszközölheti 
és megkeresheti. A’ mesterségtanúlás a’ javító-ház gazdálkodó 
feltartása, és az ártatlan publicumnak a' bűnösökért minél keve
sebb költséggel való terhelése’ tekintetéből is fontos morális bünte-

II eoj tés. Mert a’ mennyiben a’ bűnös-rabok’ tartása a statusnak ne-
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vezetes költségébe kerül, ahozképest, minden egyes rab, minden 
dolgozó erejével és tehetségével adós a’ statusnak, tartozik a’ 
reá fordított költségek’ megtérítésével ’s e’ részbeni káratlanítá- 
sával. Valójában nem közönséges erkölcsi botránkozás az, hogy 
azok, kik a rabok állal tűz,  lopás, ragadozas, vagy másképen 
megkárosítanak, azután a’ törvényhatóságok által a’ kártévő rabok’ 
tartásával újabban is károsíttatnak, vagyis kárt kárral pótolnak.

4szer. Mindenegyes osztályú rabok vasárnap és ünnepnapokon 
a’ magok’ külön műhelyeikben az Isten, vallás, és erkölcsiséff’ 
törvényére, azonkívül olvasásra, írásra és rajzolásra taníttassanak.
E’ mellett pedig naponkint, reggel, délben és estve, háromszor 
imádkozzanak. Sőt éjjeli szobácskájokba is nekik imádságos köny
vek nyujlassanak. A’ szeretet’ országát mélyebben vizsgáló ember
barátok munkás és fáradságos vizsgálódások után azon statistical 
resultátumokra jöttek, hogy a’ tömlöczök’ népessége némelly orszá
gokban a’ tudásra nézve a’ tudatlansághoz úgy áll, mint egy száz
hoz; azaz: míg egy találkozik, ki vallást, Írást és olvasást tanult,
— addig 9 9  találkozik, ki sem vallást, sem írást, sem olvasást nem 
tud. Minthogy pedig a’ világon csak két dolog van, a’ mi nem csal
hat, a’ vallás t. i. és a’ számok; ahhozképest tagadhatatlan, hogy 
a’ szerencsétlen rabok rendszerint a’ vallás’ és tudás’ hiánya miatt 
jutnak az emberiség’ gyászhelyére. Ezen szomorú igazságnál 
fogva kezdték a’ keresztény philanthropia’ baráti a’ szerencsétlen 
rabok’ javulására és szelidítésére nézve a’ vallás’ és oktatás’ rend
szerét ajánlani. Annyival is inkább, minél bizonyosabban tanítja a’ 
tapasztalás, hogy ennek a’ tömlöczben olly érdeme és olly sikere 
van, hogy azt a’ szabadság’ kellemeivel biró szabad ember nem is 
képzelheti. Mihelyest ugyanis a’ vallás gyökeret kezd a’ bűnös’ 
szívében verni, önkint kezdi ő azt érezni, hogy neki múlhatatlanig 
javulni és kettőztetett igyekezettel kell megbélyegzett’ lélekismé- 
retét és becsületét helyrehozni; és hogy, habár az elszenvedett bün
tetés után neki a’ status’ törvénye megkegyelmez is, de az Isten 
és saját lélekismérete nem, mindaddig, míg belsőképen ön maga 
is,sejdíteni nem fogja, hogy szakadatlan töredelmessége ’s keresz
tényi példás magaviseleté állal már nem csak a’ világ, de az Isten’ 
kegy elmére is számot tarthat. A’ vallásos oktatás- rendszere mul- 
hatatlanúl szükséges továbbá a’ javításra nézve azért is : mert ha 
a' születésbeli vagy nevelésbeli hibáival megbélyegzett rab a’ pol
gári életre szükséges egyik vagy másik mesterséget rabsága’ ide
je alatt a' legjobban megtanúlta és a’ legszebb tökélyre emelte 
volna is, mind a’ mellett is , mellyik philosophus kezeskedhetik 
érette , hogy ha az Istent félni, a’ vallást tisztelni meg nem tanul
ta, nem fog e a’ statusnak és minden jónak még fortélyosabb 
ellensége lenni, mint az előbbi egyűgyűbb állapotában vala’? — 

5dször. Minden egyes rabol éjszakára mulhatatlanúl külön 
kell zárni a’ maga külön szobácskájába. Fontos javító morális bün
tető eszköz ez. Mert miután a’ rab az Isten adta napot az óra et 
labor a szent törvényei szerint, vagyis lelki és testi kötelességei
nek teljesítésével elvégezte, magányos és szomorú állapotba té- 
teték ’s neki arra alkalmatosság adalék, hogy vétkes voltát és 
hibái’ nagyságát megismerni tanulhassa, ’s ezen méla helyzetében 
mindig csak a’ jó és rósz közti különbséggel ’s jövendő megja- 
vulásával foglalatoskodhassék. Mert embert az Isten úgy alkotta, 
hogy az első a’ lélekisméretet, vagy kis bírót, mindenkor önkeblé
ben hordozza; ez vigyáz minden hibás tetteire; és ha ennek szó
zatját a’ szív’ vétkes dobogása és hajlandósága, akkor, midőn 
a' bűnös a’ bűnt elköveti, elfojtotta i s ; de csakhamar annál kese- 1  

rűbb szemrehányásokkal ébreszti fel a’ bűnöst. És kinek lélekis- 
merete nem tiszta, arra nézve, az éjjeli magány egyik neme

az élet’ borzadalminak. Az éjféli óra’ zendülése sokszor rettentő 
pillanatokban serkenti fel ölet; kivált ha rémítő magányában nincs 
semmi társa, semmi vigasztalója, csak maga a’ vétek, mint ré
mítő üldözője lép elébe, minden borzadalmival kísértetve. Így 
maga a’ bűn a’ bűnösben a’ bűnt gyakran keményebben fényűi, 
mint a’ kiapadnak minden műszerei.

ödszor. A’ szeretet’ országának vizsgálói, kik Jézus ama’ 
nagy törvényhozó’ parancsolatja szerint vallásos kötelességöket 
a’ tömlöczök’ látogatásaiban is buzgón gyakorolták, kénytelenek 
voltak fájdalommal megvallani, hogy a’ megátalkodott és az ismé
telt vétkesek’ javítását physical sanyargatásokkal is , mindazáltal 
minden elkoldusítás és nyomorítás nélkül szükség eszközleni; 
ahozképest a’ physical fenyítékek’ olly nemeiről is mélyen bélátó 
bölcseséggel gondolkoztak, a’ mellyek a’ társaságra nézve is, 
de magára a’ javitó-házra is haszonnal gyakoroltathatnak és mint 
a’ vesszők és korbácsok haszonlalanúl el nem pattognak. Hlvenek 
a’ többiek közt a’ taposó-kerekek, mellyekkel fűrészelni, őrölni, 
’s vizet és gépelyeket hajtani, egy szóval hasznot is hajtani, de 
fenyitni is — kövelkezésképen a’gonoszokkal éreztetni lehet, hogy 
a’ vallás’ és törvény’ parancsit, mint az emberiség’ üdvének és a’ 
status’ jólétének szentségét, bárki és bárkik legyenek is azok, 
testi szenvedelmek’ súlya alatt is megsérteni nem szabad.

( Vége következik.)

K ö n y v i s m e r t e  t é s .
„Schematismus venerabilis eléri dioecesis transilv aniens is pro anno a 
Ch. n. 1838.u Nyolczadrét. 280 lap. Kolozsváratt, a’k. lyceum’ betűivel.

Őrömmel vettük ezen az erdélyi nagyfejdelemségi püspökség’ 
költségén megjelenő munkát illető helyről kezünkhöz. — Valamint 
a’ történeti adatoknak és okleveleknek leggondosabb fentartója a’ 
t. papság volt eddig honunkban, úgy e’ munkának a’ megyei elő
terjesztéseket megelőző értekező részében ( 1 1 2 . 1.) a’ legérdeke
sebb adatokat találjuk az erdélyi püspökszék’ , káptalan’ és tem
plom’ történeteiről latin nyelven, melly adatok a’ fehérvári és 
kolos-monostori valamint a’ megyebeli levéltárokban őrizeti okle
velekből vannak nagy gondossággal kiszemelve, és világosan rend
be szedve ’s összeillesztve. Szomorúan látjuk, ezeket olvasván, 
visszaidéztetni emlékezetünkbe mind azon balsorsi csapásokat, 
mellyeket hazánk és kivált a’ testvér Erdély századok' lefolyta 
alatt szenvedett. Milly bús és elhagyatott lábon állott ekkor püs
pökség és templom, a’ következő érdekes két oklevélből kitetszik, 
mellyeknek elseje a’ megyei levéltárban őriztetik ’s mellyben csik- 
szentgyörgyi Illyés András püspöknek, ki Pozsonyból 1696. jan. 
19. nevezteték ki ez egyházi méltóságba, az akkori k. guberniuin 
által történt eligazítása adatik elő:

„Böchulettel Szolgálunk, és Istentől minden áldásokat kívánunk 
Uram Keglmed.“

„Kívántuk volna szivünk szerént, hogy Keglnek más formá
b a n , és mind nékünk, ’s mind Kelnek kedvesebb maté
riáról irhattunk volna, de mivel Istennek Ő Szent Fölsgk 
„úgy tettzet, hogy circiter száz esztendővel az előtt a’ 
„Kegíined Rendin szerént való Calholicus Püspökség ez 
„Hazából ki menvén, annak bé nem jővése pro Ratione 
„Status legibus sancita tartatott ez hazában. Azért az 
„Kegínied béjövetele nagy botránkozást szerezvén az em
berek  elméekben Keglmedet ex Officio nostro, et Coin- 
„missione Dominorum Statuum et Ordinnin szeretettel ke
dvelvén, kérjük ez Hazánkból ki menni ne nehezteljen, 
..hogy a' Kegímcd itt ben léteiével sem az eö Felségek
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„Diplomáia első puncluma, sem pedig ennek a’ Hazának
„tsendessége, törvénye, és Unioia ne habóritassék meg, 
„mellyre még is iterato kérjük, és kénszeritjük, Kegyel
miedet. Ez Írásunkat pedig Keglmed úgy vegye tamquam 
„a publicis personis, publico nomine, et ex publica neces
s ita te  procedens scriptum. Ajánlyuk Istenek oltalmába 
„Kedet. Datum Thordae ex Gubernio Regio Tranniae die 
„30-a Julii 1697.“

„Kgldnek böchulettel szolgál az Erdélyi Regium Gubernium. 
„G. Bánfíi György. G. Bethlen Miklós Cancellarius.“

Milly lábon állott maga a’ templom’ épülete Fehérváratt, ki
tetszik a’ kanonok uraknak a’ kolozsvári országgyűlésre begyült 
Rendekhez nyújtott következő könyörgő levelökből:

Ma g n i f i c i ,  G e n e r o s i ,  E g r e g i i  D o m i n i  nobi s  
o b s e r v a n d i s s i m i !

Az Feier Uari captalan supplical Kegyelmeteknek, hogy Ke
gyelmeteknek lenne valami gongya arra az helyre az el múlt 
romlásokban is nagiob részére az gondviseletlenségh mia löt 
abba a Captalanban való sok draga leveleknek fogiatkozasa. 
Tuggya Kegyelmetek, hogy az Országnak eggyik taarhaza, es 
talam legh dragab az Captalanba való levelek. Vgy vagyon, hogy 
jsok kár löt benne. Sok ide s tova való tékozlás, de megh is anny 
evei vagyon ot, hogy három Szekeret bövsegesen megh rakhat
nának vele. mind ott vesz a’ földön, ot rothad; az torony megh 
égése után az eső viz nedvessége mia. Könyü Kolcheggel (költség
gel) az toronnak az also részét az boot felett meg heyazhatnak. 
Nam az kis Selyki dézinanak minden bov hesznat azért veszik fel 
az pap Vraim, hogy valami részét az templom épületire fordíta
nak. Az Koporsokot valamint fel hanták : lowakot az mit bele ke- 
ötottek ez ideigh mind vgy aal. Az Feyedelem testenek kopor- 
soya nitva aal (Báthori András fejedelemé t. i.) Az templum ay- 
tayat chyak (csak) tövissel sem verték be mind ez oraigh is. Az 
mi magunk kölchygén sokszor aytayat az Segrestének be chinal- 
tattuk (csináltattuk) törtön törik fel , horton horgyak az levele
ket, mert hogy a templumnak ninchyen (nincsen) aytaya Zent 
István Király ideienel fogva való sok Kiralioknak és az egész 
Országnak titok leveley ot hevernek. Nagy bűn nagy vetek ily 
siketseggel ez bechülhetetlen (becsülhetetlen) kart el halgatni. Ez 
elmúlt Feyeruari giülesben is szollottunk Kegyelmeteknek ezen 
dolog felöl de semmi gongya nem leve senkinek reá. Ez előtt is 
sokszor, de ez elmúlt esztendőbe fő képpen nagy iszoniu kar leve 
az Captalanba, mert kinek kinek az ön maga hasznara leve gon
gya, az közönséges io senkinek eszibe nem iuta. Azok az leve
lek az mi romlot nemzetségünknek mind Erdeiben, s mind magyar 
Országban oly fov és draga emlekezetre való kinchye (kincse) 
volna, mellyet kévés szóval megh nem mondhatni. Az Istenért 
keryuk Kegyelmeteket, legyen gongya Kegyelmeteknek arra. 
Nem annyra az mi hasznunkért, mint az Közönséges ioért keriuk 
Kegyelmeteket. Ninchyon (nincsen) nekünk módunk benne, hogy 
derek ellensegh ellen oltalmazhassuk, s takargathassuk, mert el 
fogiatkoztuuk. Vagyon három esztendeye, hogy egy pénz haz- 
nat sem láttuk ez elébbi Feyedelmeknel rendelt fizetésünknek. 
Ez el múlt üdökben történt veszedelmekben nem illyen gondvise
lés volt ez fele draga marhara, mint moston. Budából, Pechből, 
Zekesfeyervaarból, Esztergomból, Nagy Zombatba takartak volt 
ez fele leveleket, mellyekben most is az egéz magyar Országnak

igaassaga aal. Orodbol es Chanadbol (Csanádrol) ide Feyervarra 
hoztak volt az veszedelem elot az Orszagh leveleit, moston ke- 
nigh (pedig) senkinek anny gongya nem leve arra, hogy chak 
(csak) egy melföldigh az ellensegh elot valami reszey el vitet
hetnek volna, noha sokat törekednénk azoknál, kiknek Feyerua- 
rat arra gongyoknak kellet volna lenni. Ez okáért ot hagyak 
veszni köz akarattal az mi eleinknek, es maradekinknak ily be
chülhetetlen kincheit (becsülhetetlen kincseit) Lészen oly üdö s ta
lam el is iot, mikor megh erezzük ez mi siketsegünknek effectu- 
sát, forogianak elő chak az törveniek ez az öszve keveredőt ioza- 
goknak igassagy mellieknek karat, és fogyatkozását Kegyelmetek 
maradeki kezdenek megh erezni. Mi Isten élőt es Kegyelmetek 
elöt protestalunk, hogy szivünk szerent minden igyekezettel akar
tuk oltalmazni es takargatni, de mi nekünk értékünk nem volt 
hozza, mert sok időtol fogva semmi fizetésünk meg nem iár. 
Azért mi sem most sem azután okay ne legyünk az iszoniu kár
vallásnak.

így akarónk Kegyelmeteknek írni, hogy nyilvanabba megh 
erche (értse) Kegyelmetek ez dolgot. Legyen Isten Kegyelme
tekkel.

Anno 1604. die 3. Febrary.
Ezen és hasonló érdekes adatokon felül a’ könyvet külsőleg 

is csinos nyomtatás, correct latin nyelv teszik érdekessé.

A' m e c h a n i c  a' c s od á i .
Hogy a’ háború soha nem szünend meg a’ világon, abból 

következtetik, mivel az emberek’ legnagyobb része tetemes haj
landósággal bir bohónak lenni; lehet azonban állítni, hogy minél 
nehezebb lesz háborút viselni, annál inkább hihetjük annak elenyé- 
szendését. Legyen csak egyszer a’ háború gőzgépekkeli har- 
czolássá, akkor majd minden barbár és félbarbár nemzetnek ki 
kell belőle maradni. Stephenson (a’ hires gőzgépgyártó) mint tá
borvezér tüzlovas századával, mellyek egy óra alatt 15 órányit 
haladnak, egy perez alatt semmivé tenne egész ezredeket. A’ 
mechanica, a’ mesterség’ nagy hatalma, olly kimeríthetlen, mint 
bármelly hatalma a’ természetnek, mert csak a’ természet’ titkait 
köti össze és kormányozza. Még ezer év folyhat le , és mindenik 
hozhat egy nyomos uj találmányt létre. A’ gőzerőmű mostani 
állapotában alig ötven esztendős, mert II. György alatti feltalál- 
tatása még sokáig csupa játékul szolgált. Isméti ötven év alatt je
len állapotja hasonlókép csak játéküzésnek tekintethetik. Még 
alig tiz éve, hogy a’ gőzhajó legelőször a’ tengerre szállott. 30 
esztendő előtt Stanhope lord egész London által kikaczagtaték, 
midőn próbát akart tenni, Londonból Greenwichbe gőzhajón jut
ni el. Most egy illy gőzös Londonból Gibraltárba és Gibraltárból 
Konstantinápolyba megy, vagy repül végig a’ vörös tengeren, 
Bombayba, Ceylon- és Bengaliába úszik és a’ mogult és a’ chi- 
nai császárt ugyanaz nap lepi meg Europa’ mult hónapróli új
ságaival. — A’ vasutak’ mostani álláspontja nincs tízéves, és 
azok már nem csak Európán, hanem az újvilág’ messze tarto
mányain is szétterjednek. Mire jutandnak még a’ legközelebbi 
ötven év alatt? Milly befolyással kell birandniok! Bontsunk le 
minden legkisebb korlátot két nemzet közt ’s azonnal műveltebbek 
lesznek. Nyissuk fel China’ és Japan’ szorosan elzárt tenger- 
pártáit ’s e’ tartományok’ népe azon órától fogva előhaladand. Csak 
barbárok és zsarnokok gyűlölik az idegeneket. £Leip%. All. M. Z .J

P O Z S O N T B  AN.
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyamat 1838.

V á l a s z
S z l e m e n i c s  urnák.

Én rendszer alatt „ különféle tárgyaknak olly főelv szerinti 
összeillesztését érteni, mihezképest minden tárgy csak a’ kiszabott 
helyen állhat, ’s máshova át nem helyeztethetik a’ nélkül, hogy 
az összeillesztésnél kitűzött főelv, vagy a’ tárgyakat egymással 
függésbe hozó kapocs meg ne szakadjon, ’s így a’ különféle ré
szekből összeállított egész , egész lenni meg ne szűnjék.“

E’ liatárzatát adám a’ rendszernek „Századunk’“ 14ik számá
ban, hol Szlemenics ur munkái’ rendszerességét általam megtá
madottnak ítéli, e’ szavaimnál fogva: ,,A’ bírálónak fölhozott oka 
pedig, hogy Kövy’ és Szelemenics’ munkái a’ dicső Marczibányi nem
zetség’ alapítványából, mint eredeti rendszeres munkák, nemzeti 
jutalomra is méltattatának, mégnem elég ok, azok’ valódi rend
szerességének bebizonyítására.“ — Ezek’ következtében fölszólít 
Szlemenics ur, hogy úgy, mint férfiúhoz illik, rendszerelleni ál
talam követelt botlásait egyenkint kijelelvén, munkái’ becsét kiseb
bítő állításom' alaposságát víjam ki.

Mielőtt e’ felszólításnak eleget tennék, szükségesnek látom 
Szlemenics urat figyelmeztetni azon tévedésére, mi szerint fel
szólítása’ szavainál fogva azt látszik hinni, hogy fenyitőtörvényszé- 
ki jogtudományát is rendszernélkülinek mondám, holott fönebb 
idézett szavaim elég világosan tanúsítják, hogy általam csupán 
„Közönséges törvényszéki polgári m agyar törvény-^e érinteték.

Ennélfogva, nyilatkoztatásomhoz híven, csak bírálóin által 
szőnyegre hozott ’s fönebbi szavaimban érintett ezen  munkájának 
rendszernélküliségét fogom bebizonyitni.

Föltevén, hogy a’ rendszernek általam adott ’s elől ismételt 
határzata helyes (mit Szlemenics ur is elismérni látszik, mert abban 
semmi gáncsot nem talál): minden olly munka rendszernélküli, 
mellyben egyes részek nem kitűzött főelv szerint,’s nem Úgy van
nak illesztve, hogy azokat az összefüggés’ megszakadása nélkül 
elválasztani, ’s máshova áthelyezni ne lehessen. Illyennek állítom 
én Szlemenics ur’ munkáját.

Ó ugyanis a’ személyekről szóló első könyvének első érteke
zésében a’ nemességről, tehát a’ nemzetnek egy osztá lyáró l; a’ 
másodikban pedig a’ királyi ügyészről, tehát egy fő hivatalbeli magá
nyos szem élyről és a’ korona-javakról; a’ harmadikban a’ sz.-kir.- 
városi polgárokról, tehát ismét a’ nemzet' egyik osztá lyáról be
szél j- továbbá első könyve’ második részének lső értekezésében az 
atyai hatalom ról, ennek második szakaszában pedig az atyai 
hatalomhoz ju tás' módjairól szól, mellynek a l áj a  r e n d e l i  az 
eljegyzést és házasságot; holott mindenki előbb jegyes, előbb házas, 
mint atya; t. i. atya törvényes értelemben. Végre harmadik értekezé
sének lső szakaszában a’ szolgákról, másodikéban pedig a’ jobbá

g y o k r ó l^  íg y  ism é t  a' nemzet' egy osztályáról ta n ít ; m int lá th a tó , 
fő e lv  é s  h e ly e s  rend n é lk ü l; m ert m á sk ép  e g y e s  s z e m é ly e k e t  nem  k e 

v e r n e  ö s s z e  n é p o sz tá ly o k k a l. —  K ü lö n ö sen  m i a ’ kir. ü g y é s z t  i l l e t i : 
ró la  s z in tú g y  n in c s  h e ly é n  az  e ls ő  k ön yvb en  s z ó ln i, m int nem  v o ln a  

p. o :  a ’ s z e m é ly  n ő k r ő l,  a ’ b á n r ó l,  a ’ tá r n o k r ó l, v a g y  m ás —  illy  

főh iv a ta lt v is e lő  ’s  m int illy en  —  k ü lö n ö s jo g o k k a l biró s z e m é ly e k 

rő l. A ’ kir. ü g y é s z ’ j o g a i t , va lód i r e n d sz e r e s  tö rv én y tu d o m á n y b a n  

a’ k oro n a ja v a k ró l é s  a ’ tö r v é n y k e z é s i  s z e m é ly e k r ő l sz ó ló  ta n itm á n y ’ 

fo lytában k e ll ’s le h e t  c sa k  e lő a d n i, a ’ s z e r in t ,  a ’ m int en n ek  jo g a i  

v a g y o n s z e r z é s t  é s  b ir to k lá st v a g y  p erb e li v isz o n y o k a t tá rg y a zn a k . 
D e  a’ k oron ajavak ró l is  nem  az  e ls ő  k ön yvb en  k e ll s z ó ln i;  m int e z t  

S le m e n ic s  ur tu lajdon  irá n y á v a l e lle n k e z ő le g  t e s z i ,  h an em  a’ jó 
szágokat tá r g y a z ó  k ö n y v b en , te h á t, S le m e n ic s  u r ’ fe lo s z tá s a  sz e r in t  
i s ,  a’ m ásod ik b an .

Már az eddigi botlások’ kimutatása is elég volna állításomat 
igazolni; hogy azonban Szlemenics ur’ felszólításának még inkább 
megfeleljek, több hibát is idézek munkájából. Illyen második 
könyvének első szakasza, hol a’ vadászatot, madarászatot, sőt 
halászatot is „eredeti jószágfoglalás“ czim alatt adja elő, holott Ver- 
bőczy I K. 24 ez. a’halászatot nyilván a’ birtok’ haszonvételei közzé 
számítja, ’s így, ha következetesek akarunk lenni, a’ madarászától 
és vadászatot is a’ cserjék’ (nemora) és erdők’ haszonvételei közzé 
kell számítnunk, nem pedig az eredeti elfoglalás’ tanitmánya közzé 
szőnünk, ’s így az nem a’ Ilik könyv’ lső része’ első értekezésének 
lső szakaszába, hanem 2 ik részében a’ második értekezés’ lső  
szakaszának második alszakaszába vala sorozandó Szlemenics ur 
által. Rendszernélküliség továbbá az is, mit már fönebb érintettem, 
hogy második könyve’ 7 és 8 ik lapján a’ jószágok' mivoltát ’s fel
osztását előadván azoknak egy részéről nem itt értekezik, hanem 
irántuk szem élyekről irt első könyve’ 83-ik §ára utal, mi által 
halkan önmaga is elisméri, hogy azok’ előadása itt volna kellő 
helyén. Hibásan teszi továbbá „sajátinkkal egybekötött törvényes 
terhek“ czíme alatt harmadik értekezésének első szakaszává a’ jó
szágnegyedet és hajadoni jogot (v. — mint ő nevezi — a' leány- 
negyedei és hajadoni igazságot') nemkülönben második szakaszává 
a’ törvéyes és szerződési jegybért és özvegyi’s hozomány-jogot (v. 
szerinte a’ házassági törvényes és kötésbeli ju talm at ’s özvegyi és 
hozományi igazságot) mert, azonkívül hogy a’ jószágnegyed nem 
minden birtokból adatik, ’s a’ hajadoni jog és hozomány sajátsági 
tehernek csak azért sem-mondhatók, mivel azok’ birtokosa már ere
detileg ki van jegyezve: sajátainkkal egybekötött, törvényes terhek 
közzé a’ nem tilalmazott beárazások (investitiók), az igazságos kö
vetelményű adósságok, ’s újabb időben egyszersmind az ország
gyűlési költségek is számítandók volnának, ha a’ fölebbi osztályo
zást helyesnek ismérnők. Különösen helytelenül ’s önmagával
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ellenkezésbe jőve iktatja ide Szlemenics ur a’ házassági kötésbeli 
jutalmat, mert hisz’ a’ kötéseknek vagyis egyezségeknek — mint 
előszavában elég világosan kimondja— követelt rendszerénél fogva 
a’ harmadik könyvbe , mint kötelezésszülő tetteket magában fog
lalóba, kellene tartozn iok! Sőt rendszernéküliség az is , hogy II. 
kötete 2 ik könyvének első részében a’ vagyonszerzésnek módjait 
számlálván e l, ’s mintegy ezt tévén osztályzása’ talpkövéiil, az 
örökcserét és adásvevést mégis munkája’ III. kötetének teszi tár
gyává, holott ez szintolly vagyonszerzésm ód, mintáz adomány
zás vagy örökösödés. Ha már egyszer a’ vagyonszerzés’ elvét 
választá jószágokról szóló könyvének alapjául: annak két módját 
kellett volna előszer is megkülönböztetnie, t. i. az örökös és ide
iglenes vagyonszerzést, ’s e’ két osztály alatt mindazon módokat 
rendszeresen adhatta volna elő, mellyek által így vagy amúgy, ide
iglenesen vagy örökösen, — vagyont szerezhetni.

Apróbb hiányok’ idézgetését mellőzve, válaszomat végkép 
befejezem,, mert a’ mondottakkal elégnél is bővebben kiviláglik 
állításom’ alapossága; ’s teljesítőm Szlemenics ur’ fölszólitását, ki 
egyébiránt meggyőződhetik arról, hogy érdemeinek szivesb elis- 
mérője ’s valódibb méltatója nálom alig van, ’s ha bírálóm’ állítása 
szőnyegre nem kerül: munkája iránti meggyőződésem’ nyilatkozta- 
tását mellőztem volna; mert az oknélküli kötelőzködést garázda
ságnak tartom, melly kisded literaturánkban úgyis a’ csömöriéiig 
dühöng ’s üldözéssé fajul. — D e , az igazság mindenek fölött!

Kunoss.

A b a u j  v á r m e g y é n e k  b e n y ú j t o t t  j a v í t ó -  s 
d o l o g h á z t e r v .

(Vége.)
Ezekből tagadhatatlan, hogy ha a’ büntető-hatóságok a’ sze

retet’ nagy Mesterének parancsolatja szerint a’ tömlöczöket meg
látogatni ’s azokra több figyelmet fognak fordítani, úgy a’ kínzó 
's az emberiséget az állatiságig lealacsonyító eszközöket bizonyo
san nélkülözhetni fogják. Ezek’ létesítésére nézve mindazáltal 
másodszor a’ keresztényi szeretetnek azon materiális és practical 
áldozatja is szükséges, hogy a’ tettes ns. vármegye egy czél- 
irányos javító-házat építeni méltóztatnék. E’ végre tehát más, a’ 
vallás’ ezen szent ösvényén már elébbhaladt nemzeteknél is hely
benhagyást nyert, két szerkezési módot bátorkodunk ajánlani, úgy
mint á  súgártervet és a’ m éhkas-lerwt. Részünkről a’ sugártervet 
czélirányosabbnak látnok, mivel ebben is a’ csendre, rendre ’s 
dolgozó-műhelyekre nézve épen úgy megvannak a’ múlhatlanúl 
megkívántaié építészi elrendelések, mint a’ méhkas’ tervében, 
ennél azonban tökéletesebb 1 ) egészségi tekintetben, minthogy a’ 
szellő minden oldalról tisztítja; 2 ) építési tekintetben, minthogy 
a' költségekhez képest sugáronkint és apródonkint is létre lehet 
hozni ; 3) javítási nézetből, minthogy a’ felvigyázó az épület’ kö
zepében lévő lakásából az intézetnek minden rabjait csaknem egy
szerre és észrevehetetlenül, minden pillanatban láthatja a’ nélkül, 
hogy ő azok által viszont látattathatnék; és így ezen terv a’ le
hető tökélyt annyira megközelíti, hogy a’ fogoly észrevehetetle
nül is nem csak a' mindentudó és látó Istennek, de egyszersmind 
a felügyelőnek is , mindentudása és látása alá vagyon vettetve. *) 

Egyébiránt épen ezen tervek’ közül egyikének, és semmi más, 
itthon készítendőnek elfogadására nézve, szükségesnek látjuk meg
jegyezni: hogy a’ javítási intézetek’ architecturája egészen új mű
vészét. Mert noha a’ régi miveltebb nemzetek az építészetet szinte

E zekről bővebb értek ezést találni G. Julius’ „V orlesungen  über die 
íie lán gn issk u iu le“ nevű munkájában 1828. Berlin.

magos fokra emelték, tolok tanulta a’jelenkor is a’ pompás egy
házakat, palotákat és színházakat építeni; de a’ vétek’ örvényébe 
sodrott ember’ gyarlóságinak javítására magát a’ pogányság’ vad 
és vastag materialismusa fel nem emelhette. Mig tehát a’ javító
házok’ architecturája jelen tökélyét elérhette volna, az, a’ gaz
dagabb és műveltebb statusoknak sok millókat haladó költségeibe, 
’s veszteségeibe került. Ugyanazért az előttünk e’ részben is 
útat tört nemzetek’ szomorú tapasztalásai és példái után nem le
het a’ javító-házak’ alakításában magára az architecturára nézve 
is minden figyelmet és ovakodást elegendőképen nem ajánlanunk; 
nehogy az eszközök’ nem akarásával a’ czéltól távól essünk; és 
nehogy a’ következő kor azt, mire mi roszúl költöttünk, idő előtt 
összerontani kénytelenittessék. Ezen a’ maga’ helyén és idején tett 
figyelmeztetésünk’ következésében bátorkodunk a’ keresztényi sze
retetnek e’ részbeni practicai létesítésébe is beereszkedni; jele
sül pedig a’ mennyiben ehhez telek-és pénzbeli alap kívántatik. — 
Az elsőbbre nézve az lenne alázatos vélekedésünk , méltóztatnék 
a’ tettes vármegye, nemes Kassa városát, a’ külvárosban egy 
alkalmatos és a’ sugárterv szerint mintegy 2 1 |4  köblös, és közel a’ 
Csermely patakához, melly az épület’ tisztítására szolgálna, fekvő 
teleknek állalengedésére, és részszerint közös használás végett 
leendő felépítésére felszólítani. — A’ ,mi pedig a’ másodikat, a’ 
pénzbeli fundust illeti, erősen hisszük, hogy azt mívelt századunk’ 
fiai és leányi, a’ keresztényi nemeslelkű ajánlások, de a’ szoro
sabb érdekű részvények, és végre a’ közvígalmak és mulatságok’ 
utján is boldogító ’s a’ szenvedő emberiség’ javára segedelmező 
módokon bízvást össze fogják szerezni. Ezen ártatlan forráso
kat, más tettes megyék’ atyáskodó gondoskodása is már gyakran 
és igen bölcsén jó sikerrel használta. Éhez járulna még azon 
körülállás, hogy a’ pénzzel csak szűkén adakozható köznép, a’ 
szükséges anyagok’ összehordásában nem kis segedelemmel le
hetne. De magok nagyszámú rabjaink is, a’ szükséges követ 
-megtörhetnék, a’ téglát megkészíthetnék. A’ mennyiben pedig a’ 
javító-házok’ lelkes czélja a’ szerencsétlen foglyok’ munkáltatá
sában és a’ közéletre szükséges mesterségekre való megtanítá
sában állana, kevés mesterlegényeknek, mint oktatóknak, sege
delmével, magokkal a’ rabokkal, valamint a’ kőmívesi, úgy az 
ácsi és az asztalosi munkát nagy részben megtétetni lehetne. így 
hozta létre az auburni javító-háznak lelkes felügyelője Lindsz  ur 
a’ singsingi, ezer kis szobából álló javító-házat, mellyet elébb csak 
száz fogollyal kezdett, és az időközben megszaporodottakkal sze
rencsésen bevégzett. így tehát kételkednünk sem lehet, hogy 
azt, mit a’ mi időnkben , mi életünkben egy lelkes hazafi’ buzgó- 
sága létre hozott, ezen tettes megyének kisebb fontosságú tár
gyaknál is annyiszor kifejtett energiája, minden kétségen kívül 
végrehajtani képes lészen. És ekkor a’ tettes megye a következő 
resultatumokra bízvást számolhat: 1. Hogy a’ rabnak a’ javító
házban elromlani telljes lehetetlen. 2. Hogy a fogság ideje alatt 
a’ szoros rendhez, csendhez engedelmességhez, munkához és val
lásos érzelmekhez szoktatott és szokott rab, miután a polgári életbe 
visszatér, hasonló rendszeres, csendes, engedelmes, munkás és 
erkölcsi életet fog követni. — 3. Hogy ha némellyik talán gyökere
sen meg nem javult is, legalább a’ becsületesség’ szokásil magáévá 
tette. Azelőtt ő heverő volt; most már meglanúlt dolgozni. Az
előtt életmód nélküli volt; most már tud írni, olvasni, tud mes
terséget, mellyel mindennapi szükségeit becsületes úton és módon 
eszközölheti. Azelőtt rósz társalkodásból is rósz ember volt; 
most már megtanulta azt nélkülözni 's tőle félni. Azelőtt vallás
talan volt; ezután legalább ízlése 's hajlandósága lesz az erkölcsi 

I elvekhez, melly eket a' vallas’ szent ösvényén tanult. Szóval, meg
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tanult a’ törvények iránt engedelmesebb lenni. — 4 . Nyomos okok 
kezeskednek érette, hogy ezen javítási intézet’ utján a’ tömlöczök’ 
impopulatiója lassankint leolvad, a’ midőn most naponkint a’ sta
tusra nézve veszélyesebb és fenyegetőbb állásban mutatkozik. És 
így, ha a’ javító-ház most nevezetes költségnek anticipatióját kí
vánná is, az jövendőben nem csak íinantialis, de morális gazdag 
kamattal is visszatérűlend. 5. Ez megyénknek egyik legszebb di
csősége ; vallásosságának egyik legfelségesebb napja, a status’ 
biztosságának egyik leghatalmasabb garantiája lészen, áldással 
és köszönettel koszorúzott. Annyival is inkább minthogy sem nagy
ság, sem méltóság, sem szív’ tisztasága, sem életmód’ okossága, 
ne tántorítson senkit azon elbizakodásra, hogy nem jöhet oily nap, 
’s nem üthet olly óra, melly őt, vagy kedvesit, a’ tömlöcz’ fene
kére nem sújthatja. Az emberi dolgok’ bizonytalansága, a' szenve
délyek’ soha nem vélt lobbanása, a’ körülmények’ csodálatos ös- 
szebonyolodása emlékeztesse még a’ legjobb embert is arra, mit a’ 
vesztőhely’ gyászfiának lelki segedelmezésére hivattalott, nemes- 
lelkű avillai János igazi keresztényi bélátással mondott vala: 
„Jól van, sietek tehát ápolni azt, kihez hasonló lehetnék, ha az 
isteni gondviselés magas kegyelme’ ótalmát feleltem ki nem ter
jesztette volna!“

Mellyeket e’ szerint midőn a’ ts. vármegyének bölcs megfon
tolása ’s kegyes gondoskodása alá terjeszteni szerencsénk vagyon, 
nagy kegyelmébe ajánlottak mély tisztelettel maradunk. Kassán, 
februárius’ 12. 1838ban. A’ tekintetes nemes vármegyének — alá
zatos szolgái: Vitéz János inásodalispány, P atay  Sámuel lábla- 
biró, B árezay  Mihály táblabiró, Szobonya  Ábrahám táblabiró, 
K elcz  István fő-szbiró, Olasz János tiszti fő-ügyész, Meczner 
Sándor al-jegyző.

I g a z í t á s .
S chedel doctor úr az idei Figyelmező’ 8 d. számában futó pila- 

natot vet a’ multévi hazai literaturára, ’s ennek hátramaradásá
val nagyon elégületlen. Okát leginkább könyvkereskedésünk’ tö- 
kéletlenséyében keresi ’s találja, főleg magukban könyvkereske
dőinkben, kik a’ honi czikkelyekkel keveset gondolnak. Ok azok, 
kik e’ serdülő növény’ bujább növekedésének akadályul vágynak; 
ők a’ kötőláncz literaturánk’ kerekén, melly épen most akarja va
la villámsebességgel átfutni a’ tudomány’ pályáját, mellyen más 
literaturák már jó messze haladtak. Úgy vagyon, őket kell kár
hoztatni ’s ném a’ közönséget, ha ez keveset olvas; mert nem 
tudnak bánni ezen újdonsült portékával, és olly keveset értenek 
hozzá mint a’ Lappok fánkjainkhoz; ők olly hiedelemben vannak, 
hogy e’ czikkelyeken minden munkás hozzájárulás nélkül is túlad
hatnak ’s azért ezeket nem mutogatják , nem kínálják , nem kül
dözik, nem ajánlják, nem hirdetik mindenütt mindennek szünet 
nélkül; szóval, semmi fogalmuk nincs arról, miként tudják Olasz- 
honban a’ macaroniárusok a’ mellettök elmenők' ínyét nem csak 
áruik’ hosszasága hanem mindenek fölött bennek rejtező jelessé
gek’ végetlen felszámlálása által ingerelni. Könyvárusainknak is 
— úgy véli doctor ur — épen úgy kellene a’ magyar újdonságok
kal forgolódni mint a’ némethoniakkal, vagy legalább a’ hazai áru 
iránt épen olly szeretettel ’s buzgalommal viseltetni mint a' kül
földi iránt; hanem Isten latja! milly mostohán bánnak ők amazzal, 
vevőiknek nem igen alkalmatlankodnak vele ’s a’ magyar bibliogra- 
phia’ isméretével sem nagy on vesződnek; igen — nekik könnyeb
ben esik a’ vevőket egészen el- mint útbaigazítói. És nemde er
kölcsi nemes kötelességük volna — fölkiált buzgalmában doctor 
úr, — mindenek előtt a’ honi termékeket ’s ezek áltál a’ nemzeti

szellem-életet tolni előre, másféle kereskedésök’ hátratételével, 
’s pedig csekély sőt semmi haszonnal is? Ezen áldozat az egy ke
véssé kényelmes magyarra csodálatos hatással lenne. Igaz ugyan, 
hogy nálunk hitel nem létezik, de e’ csekélység csak a’ félénkre 
nézve akadály. Mellyik kereskedés jár koczkáztatás nélkül? Azért 
rajta, könyváros urak! küldjék el áruikat mind a’ négy kerületbe 
’s a’ mennyire csak ezekentúl a’ magy ar nyelv terjed; hiszen már 
önöknél nagyobb speculánsok is jutottak tönkre. — Nem tagadhat
ni továbbá, hogy az igtatási díj nálunk egy kissé szerfölötti ; de az 
igazán lelkesedett könyvárus keveset ügyel e’ taksára, egyik sze
mével a’ portéka'árulására, másikkal a’ dicsőségre tekintvén, hir
detvén, trombitálván mindaddig, migaz évi bilance deficit et nem 
mutat. Végzetül, felsohajt doctor ur „nem nagy szégyen az? hogy 
csak három könyvkiadó van, tíeckenasl, K áro ly i, W erfer, 
csak három, olly országban, hol olly sok könyvárus szép vagyon
nal bír!“ Mivégett bírnak ők ezzel, ha ezt nem azou veszteség’ 
födözésére kelljen fordítani, melly némelly magyar czikkelyek’ 
kiadásával vagyon összeköttetve? Vegyük például azon két könyv
árust, kik közül egyik ereje fölött, másik hirtelen egymás után 
adott ki magy ar munkákat; ezek ugyan nevezetes veszteséget szen
vedtek, de milly kellemes elégtételt kelle e’ mellett belső öntudat- 
jókban érezniük ?

Megvallom, hogy én azon egy pillanatnak kisérésében, mel
lyel doctor úr multévi literaturankra vele, rósz kedvét megfogha- 
lónak találtam; dehogy vérmes reményeinek pillanati füslbemen- 
tét az ebben ártatlan könyvárusoknak veti főleg hibául, képte
lennek tartom és feddésre méltónak. Ügy látszik, mintha doctor 
úr azon középkori szokással kívánna tartani, miszerint koronás 
herczegek’ nevelői nevendékeik mellett egy vagy más sokat nem 
érő pórficzkót neveltek volt a’ végett, hogy ha amazok valamit 
vétettek, ezt azért szépen meghusángolhassák. Illy bűnbakokká 
akarja doctor úr a’ könyvárusokat tenni, és a’ mi vétket századok, 
sőt mondhatnám a’ balsors követtek el a’ hazai nyelven, ezekre 
tolja, midőn haragjának tele edényéi a’ bárányszelidségü betüárusok’ 
elámult fejeire vaktában önti ki. Vizsgálatának végét gondolatában 
még nem igen fogta elkészíteni, midőn villámát a’ könyvárusokra 
sújtotta, mert különben észreveszi vala, hogy csak ott talált a’ do
log’ bibéjére, csak azon diagnosis az igazi, mellyre ottan jutott, 
ott nyúl jobb tapintással a’ patiens’ ü tere hoz, és azon következ
tetések, mellyeket olt annak vizellete’ megtekintéséből húzott, 
kiállják a' próbát, vagy metaphora nélkül: helyesen jegyzi meg, 
„hogy a’ magy ar literatura még sok tekintetben bölcsejében fekszik.“ 
Ennek még olly nagy és, megvallom, igazságos előszeretete mellt H 
is mindenki meg fogja engedni, hogy könyvnyelvünk forrongó, 
átváltozó vagy forduló, röviden szólva lenni akaró állapotban 
vagyon, hogy épen most faragunk rajta minden oldalról, melly nek 
megmutatására kimerítő gramatikának és teljes szóköny v nek nem
léte tökéletes bizonyságul szolgai. Ehhez járul, hogy a’ hazai 
literatura, ámbár álla még alig pelyhedzik, mindennap egy tapasz
talt győzővel, teljes erejében lévő veteránnal — értem a' német 
literatúrai — kénytelen versenypályára lépni, mellyen természet 
szerint még most vesztenie kell. Doctor úr épen úgy tudja mint 
én, hogy édes hazánk’ lakosainak alig fele beszéli a' honi kedves 
nyelvet, és ezen felerésznek sokkal kisebb száma, mint kívánni le
hetne, nyúl könyvhöz, és végre hogy a’ magyar olvasó közönség 
szintúgy járatos a’ német literatura’ v égiglálhalallan térmezején. 
Csoda e lehat, ha még most a’ magyar olvasó is inkább a' jelesebb 
bár idegen táplálékot választja, ’s a' sokféle legizlelesb etk. k 
erbe alatt görnyedett asztalt elebbvalónak teszi azon szerény



asztalkánál, mellyen szűk otthoni táplálékok páráznak. Bizonyos
sá teszem, doctor ur, hogy hosszabb türelem után, mint a1 mil- 
lyennel ön látszik bírni, a’ magyar pezsgő is a’ champagne-it egé
szen kiküszöbölendi. Annak szive nem ver hazájáért, ki nem ör
vend literaturánk’ egén a’ világosság derülésének, melly szép haj
nallal biztat; hanem csak az előítéletes fogja e’ derületet, e’ szür
kületet déli fénynek tartani ’s attól hasonló melegítést, hasonló 
világítást várni. Úgy látszik, doctor úr sem bujt ki még egészen 
hasonló előítéletek alól; de hadd maradjon alattok, mig azok őt 
hibás következtetésekre, ezek pedig polgártársainak becsületes osz
tálya elleni nyilvános feddőzésekre nem vezérlik. Talán egy kissé 
tulvágó, ha doctor úr a’ könyvárusokat összesen a’ magyar biblio- 
graphiábani járatlansággal, honi termékek iránti hidegség- és 
szeretetlenséggel, sőt roszakaró idegenkedéssel ’s még olly eszte- 
lenséggel is vádolja, hogy szembeszökő tulajdon hasznukat csupa 
nemzeti idegenségből félretegyék. De nagyon nevetséges a’ mel
lette felhozott bizonyítás. Szerinte a’ pete tojta a’ tyúkot, az ég 
esik a’ hóból; — azt mondja t. i., hogy a’ könyvárusok’ sürgesé- 
gének hiánya ’s foglalkodásaiknak a’ magyar literaturára rézve 
nemértése oka, hogy ez lassacskán halad; én pedig azt állítom, 
hogy ha literaturánk terjedelmesb alapokon nyugvandik , ha t. i. 
közönsége nagyobb ’s termékei, kölcsönhatás által, tökélyesbek 
leendnek, a’ követelt sürgeség mint elmaradhatlan következmény 
magától álland elő. A’ könyvkereskedés is csak iparág, melly- 
nek czélja nyereség, ’s épen azért okosan nem kívánhatni, hogy 
épen a’ könyvárus ne ügyeljen hasznára, hanem csak hazafiságot 
tűzzön czélul magának. Ezt pedig kívánja doctor úr, kinek felvi- 
lágosulására jobbat nem tanácsolhatni, mint: állítson fel könyv- 
kereskedést, és abban csupán honi termékeket áruljon. H. A.

C u r i o s u m .
Azon szomorú környülállásnak, hogy Magyarországban nem 

tanácsos, csak egy példányban megmaradt magyar könyveket más 
tudósokkal közleni, ’s hogy többnyire hálátlan dolog a’ magyar fo
lyóírásokat ’s tudósokat útbaigazítani akai’ni, a’ következő példa 
is bizonyítja.

Dr. Schedel Férencz ur e’német munkájában: „Handbuch der 
ungarischen Poesie“ *) a’ legrégibb nyomtatott magyar drámákról 
ezt Írja a’ XXI. lapon: „Merkwürdig sind, durch die Wahl ihrer 
Gegenstände, zwei dramatische Versuche dieses (des XVI.) Jahr
hunderts. Der erste, ein Nationalschauspiel in fünf Acten von 
Paul K a rá d i} betitelt: „Balassa Menyhárt“ ; der andere Borne
m isza's, Tragödie: „Klytemnestra“, nach Sophokles Electra. Sán
dor führt noch Laurenz Szegedi's „Komödie vom Zustand un
serer ersten Väter“ an; es lässt sich aber aus guten Gründen 
( ? ? )  zweifeln, dass es ein dramatisches Gedicht sey .“ — 
Losonczi Farkas Lajos ur becses értekezésében: „A’ nyomtatás
ban megjelent második magyar színjáték’ ismértetése“ az idei

*) Igen különös, hogy dr. Schedel minap a’ Figyelmezőben a’ Hirnök’ 
szerkesztőjének ironice szemére hányta, hogy a’ magyar ország
gyűlésről német könyvet adott ki, midőn maga még előtte a’ magyar 
poesísröl nein magyar, hanem német könyvet irt. Sem egyik, sem 
másik nem hibázott német munkája által, kiváltképen azért, mivel 
mind a’ kettő a' németek’ számára irt. De épen azért dr. Schedel 
urnák, kinek atyja ’s anyja ’s anyanyclve német volt, eszébe kellett 
volna jutni ama’ német közmondásnak: Leben und leben lassen! —■

a .  CO.

„Hasznos Mulatságok“ 8dik számában ezt jegyzi meg dr. Schedel 
urnák ezen állítására: „Sch. urnák ezen szavait olvasván ’s a’ 
Handbuch-nak érdemét méltányolni tudván, noha egyik munka
társat sem ismértem, elküldeni hozzájok 1830diki decemberben 
Szegedi Lőrincz’ Theophaniáját megtekintés végett. Hogy ez tő
lem olly szívesség volt, mellyet egy könyvgyűjtő vagy könyvked
velő (ß/ßXic(piXog , amateur) illy ritka könyvvel, kivált exem
plar unicummal, tenni nem szokott, meg fogja ismérni, ki maga 
is a m a t e u r ,  vagy valaha illy éntől ritka könyvet kikérni merész
kedett. Azonban, azonkívül hogy könyvemet épen 3 esztendő 
múlva, 1883diki decemberben, tudtam nagy üggyel bajjal kezeim
hez visszakerítni, Sch. ur szívességemet illően meg is köszönő, 
midőn a’ Tudom ánytár’ első kötetére tett észrevételeimre, mely- 
lyek talán más köszönetét érdemlettek volna (a’ mit több tagtársai 
megismértek), egy csinos és szerény hangú antikritikával felelt, 
mellynek, egy másik hasonló ékes és tudóshoz illő hangon irt pár
jával együtt, a’ Tudománytár’ 4dik kötetében hely rendelteték. Saj
nálni lehet, hogy a’ tőlem nagyon tisztelt mélt. gróf és másod el
nök ur — ki, mint közönségesen tudva van, a’ szépnek nagy ba
rátja és egykor a’ köpdösés ellen nyilván ’s méltán kikelt — illy 
disztelenségeknek és morális köpőknek helyt engedett.“ Azon nem 
kell csudálkozni. Hiszen a’ magyar kritika és antikritika nem csak 
a’ Kritikai Lapokban , hanem másutt is — exceptis excipiendis — 
az úgynevezett „ F l e g e l j  a h r e “ t még nem hágta által. a. w.

K ö n y v a j  á n 1 á s.
A’ Hartleben által kiadott „ Malerischer A tlas des Oester-  

reichischen K aiserstaatesÍC harmadik és negyedik füzete is meg
jelent, mindenike három aczélmetszettel és 40 ( 5 7 —96) lapnyi 
szólartalommal. A’ kiadó’ törekvése, jelen vállalatát minél érde
kesebbé tenni, e’ mostani két füzeiben is dicséretesen tűnik ki, 
’s nem lehet nem örülnünk, akár magukban tekintsük ez aczél- 
metszeteket, azok’ pontosságán és szépségén, akár az előbbiek
hez hasonlítsuk, a’ dicséretes szoi’galmon és előhaladáson. Jelen 
két füzetben Persenbeug’ vái-a, Waldstein’ római, Ischl fürdő, 
Dürrenstein város és onxladék, ’s a’ dunai öi’vénynek két nézetei 
folyammentében és ellenében adatnak. — x  —

Némel ly  drámaköl tó ' k’ v i ga sz t a l á sá r a .
Londonban egy különös klub — the unsuccesful club (a’ 

megbukottak’ klubja) — alakult, mellynek valamennyi tagjai sze
rencsétlenül járt di’ámaköltők. Ki egy bohózattal bukott meg, azon
nal fölvétetik; egy második előadásra nem jutott vígjáték’ költője 
felett még szavazni kell; de a’ kinek darabja már az első felvo
násban kifütyöltetett, az köz felkiáltás által bevétetik ’s olly ebédet 
rendelhet, minőt csak szive kíván! Az örökös elnök díszjelül egy 
ezüst fütty-szert visel gomblyukában; azzal begyeskedik, hogy 
hétévi pályáján legtartósabb munkája egy melodráma volt, melly- 
ben minden nézők egész a’ negyedik felvonásig ott maradtak, mert 
már az elsőben elalvának. E’ nagy-lélek úgy számolgatja a’ kifü- 
työléseket, mint a’ vitéz sebeit, ’s reményű, hogy idővel olly mun
kát hozand napfényre, mellyben a’ földszín (angol színházakban az 
utolsó hely) a’ padokat széttörendi ’s a’ színhelyre dobálandja. — 
Mondják, hogy nálunk is illyesini tervben vagyon. Clara exempla 
sunt imitanda!

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá es szerkeszti O r o s z  J ó z s e f . — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



K o r u n k .
„Oh, a’ rósz idők! a’ fonák emberek! a’veszedelmes elvek, ko

runk’ erkölcsi eholerája!“ igy hallunk ma sokakat valamint más 
egyébből, úgy kedves hazánkban is szőlani ’s panaszkodni. ,,E’ 
szilaj fiatalság — mondják — milly szerénytelenül, milly sokat 
követelőleg lép fel! csupán újításakről álmodik 's kárhoztat mindent 
a’ mi ó; mindig rontani, de engedelmeskedni soha sem akar; örök
ké szabadságról ábrándozik, melly alatt gyakran féktelenséget ért; 
csak olly könyveket és beszédeket olvas, mellyek a’ szívet ál theo- 
riákkal hálózzák be ’s elmét és érzékeket megzavarnak, tapaszta
lás nélkül lévén ’s ítéleteiben egyoldalú, kárhoztat mindent, mi az 
ő gondolkozásától elüt; mérsék- ’s türhetlenségében azt akarja, 
hogy minden, mit csak az időtől lehetne várni, most nyomban meg
történjék ; csekély tudománnyal, sőt gyakran a’ legszükségesb 
előisméretekkel sem bírván, nem csak ítélni, nem csak bíráskodni 
akar mindenről ’s mindenben, hanem még kormányozni is ; eléggé 
hiú, magának mindent tulajdonítani, de nem elég erős, elméjét’s 
characterét művelni! a’ liazafiságot a’ nyelvben ’s ruhában keresi 
és tetszik magának a’ durvaságban és nyakasságban, mellyet cha- 
racternek nevez.“ —

„Azok a’ pedant, minden újat gyűlölő öregek! — igy szóla
nák mások — egyedül ők a’ felvilágosodás’ és javítások’ elakadá
sának, a’ régi roszban megfeneklésnek okai. Felfúva tudományuk
tól ’s elavult, penészes elveiktől, restek valami újat tanulni és sok
kal elfogúltabbak, hogysem a’kor’szellemét felfoghatnák: elvetnek, 
kárhoztatnak mindent, mit még convictusaikban nem tanultak ’s 
erősen hiszik, hogy bölcseség és tanács egyedül őbennök lakozik.“

’S valamint fiatalság és öregség egymással ellenkezik ’s né- 
zetit, véleményit és elveit egyik a’ másik ellen védi, szintúgy 
képződnek a’ társaság’ minden rendéiben ’s osztályiban ismét más, 
különböző pártok, mellyek már nem csak nézetek és elvek, hanem 
régi, jó jogok’ gyakorlása, a’ fenálló rend, sőt a’ szent vallás és 
uralkodószék ellen is fölemelik szavukat. Egynek minden rendtar
tás, minden felsőbb hatalom terhére van, ő mindenben, ki vala- 
melly nyilványos hivatalt, legyen az politikai, papi vagy katonai, 
visel, zsoldost, bérest és zsarnoksegédet Iát; ellenben egy másik 
minden ártatlanúl kimondott óhajtásban veszedelmes czélzást, min
den keresztülfutó szakáiban egy republicanust gyanít. Emennek 
a’ kormány igen jó , igen lágy, igen gyáva; amannak ugyanazon 
kormány igen is kemény, igen is despotai.

E’ szók: aristocrnta , democrata, ministeri, szabadszcl- 
lemi'f, udvari, hazafi, puszta divatból’s utánzásból is használtatnak, 
de ritkán helyesen, ritkán okkal, néha nem is értve. ’S lehet e 
ez másképen, midőn pártok állanak egymással ellenségesen szem
közt, midőn sem egyik sem másik részen nincs mérséklet, nincs

nyugalom; midőn a’ szenvedélyek nem csak ébren vannak, hanem 
olajat öntenek a tűzre, s a mindenütt rejtező önhaszon, mint 
vezérlő elv, majd a’ szabadságot, majd az egyenlőséget tűzi ki 
zászlóid, melly mögött az önzés kullog, ’s melly után a’ felzúdult 
keblek vakon rohannak*?

Kábaság, sőt istenkáromlás volna állítani, hogy a’ természet 
az embereket arra rendelte, hogy egyik a’ másikon zsarnokilag 
uralkodjék, vagy hogy eredeti különbözés létez az ur’ ’s a’ rabszol
ga’ természeti alkatja közt. Van, igenis, bizonyos általányos 
egyenlőség az emberek közt, először is annyiban, mennyiben mind
nyájan emberek vagyunk; másodszor pedig, mennyiben mindnyájan 
egyenlően számot tarthatunk azon jogok’ éldeletéhez, mellyeket 
a’ társas állapot egyeseknek meghagyott. Hanem egyenlőség az 
újabbak’ értelmében, a’ társasági renddel ellenkezik.

Lafayette  ’s az amerikai Paine Tamás magok is megvallják 
„hogy az emberek’ és polgárok’ jogai’ biztosítása mulhatlanúl szük
ségessé tesz egy nyilványos hatalmat, ’s hogy ez a’ társaság’ köz
javára állíttatott fel.“ Következőleg ők is megengednek egy főbb 
hatalmat ’s egy társas állapotot; már pedig ezekkel egy általá
nyos egyenlőség semmikép meg nem fér. Ugyanők állítják fel azon 
elvet is, hogy az emberek, midőn polgári társaságba léptek, épen 
azon egyenlőtlenségeken akartak javítani, mellyek physicai, er
kölcsivagy esetlegi tekintetekben az emberek közt valának, nehogy 
t. i. az erősebb a’ gyengét, a’ ravaszabb az együgyüt büntetlenül 
elnyomhassa ’s megkárosíthassa. Következéskép ama’ fentemlí- 
tett, minden embernek szükséges egyenlőség nem a’ természet’ 
adománya, hanem a’ törvények’ jóléte , mellyeknek védői a’ kor
mányok. — Csaplovics ur e’ tárgyat nem rég ugyan e’ lapokban 
elegendőleg felvilágosította.

Valamint az egyenlőség’ fogalmával, szintúgy van a’ dolog 
a’ szabadságéval is, melly olly sokféle ’s annyira különböző. — 
Szabadság a’ legszélesebb értelemben: tehetség, kényszerítés nél
kül cselekedni. Ez, általában, minden élő lénynek tulajdona; de 
különösben többféle szabadságok vannak; u. m. 1 ) az ésszel biró 
lények’szabadsága; 2 ) a’ természetállapotban élő emberek’ szabad
sága; 3 ) társasági, alkotmány szerű  szabadság; 4) politicai sza
badság. 5 ) polgári szabadság.

Az értelmes v. ésszel biró lények’ szabadsága: tehetség, ér 
telem ’s megfontolás szerint gondolkozni és cselekedni.

A’ természetállapotban élő emberek’ szabadsága minden ki
gondolhatok közt a’ legkorlátlanabb. E’ szók: társaság, kormány, 
alkotmány, törvény ezen állapotban isméretlenek; ’s midőn mi a 
szabadságról szólunk, ez nem lehet eszünkben, mert az annyit 
lenne, mint mívelt embereket’s erkölcsösített nemzeteket a '*d
ság’ állapotjába taszítani vissza.



163 164
Társasági vagy alkolniányszerü szabadság: mindazon javak

nak és jogoknak éldelele, mellyeket a' társasági egyesületek min
den; egyes tagnak, saját helyeseiéhez képest, megengednek. E' 
javak és jogok e’ szerint vagy közösek  vagy sajátok  ; mert nincs 
és nem lehet társaság, melly egészen egyenlő tagokból állana, 
mivel már maga a’ természet egyenlőtlenekké teszi őket testi és 
szellemi tehetségeik’ , erkölcsiségök’ és viszontagságaik’ különbö- 
zési által.

i Azon pillanattól fogva tehát, mellyben az emberek a’ termé
szeti függetlenségről lemondottak, hogy a’ társas élet’ javaival él
hessenek; azon pillanattól, midőn magokat, alkunál fogva, egy 
akarmelly kormánynak alája vetették: az alkotmány szerű  sza
badság lép a’ term észeti szabadság’ helyébe. Lehetetlen ez utóbbi’ 
körét meghatározni mindazon alkotó törvények’ ismérete nélkül, 
mellyeken egyik vagy másik alkotmány alapúi; ’s ugyanezen tör
vényektől függ: kisebbek vagy nagyobbak legyenek e a’ politicai 
szabadságok, mellyek ismét sajátkép’ csak egy részét teszik a’ 
törvényhozó , bírói ’s végrehajtó hatalmokat magában foglaló al
kotmányszerű szabadságnak. Hol ezen hármas hatalom egy ugyan
azon személyben egyesül, mint az ázsiai kormányoknál többnyire, 
olt politicai szabadság nincs; ellenben hol egy, vagy kettő azon 
hatalmak közül, például a’ törvényhozó ’s a’ bírói, egymástól kü
lön vannak választva, ott politicai szabadság kisebb vagy nagyobb 
mértékben van ’s annyival állandóbb , ha azon hatalmak egymást 
kölcsönösen egyensúlyban tartják.

A’ polgári szabadságok az eddigiekből következnek. Ezek 
szerint a’ társaságban élő embernek szabad tenni mindazt, mi a’ 
vallással ’s a’ törvényekkel nem ellenkezik. Ezek biztosítják a’ 
becsület’, személy’ és vagyon’ sérthetetlenségét, mennyiben t. i. 
ez utóbbiból kiki a’ közterhek’ viselésére adózni nem köteles.

A’ szabadság és egyenlőség felőli fogalmak, a’ törvényhozó, 
bírói és végrehajtó hatalmak’ korlátinak és annak meghatározása, 
mennyiben kelljen azokat egyesíteni vagy elkülöníteni, ’s minő 
eszközökkel akadályozni azt, hogy egyik a’ másik felett ne ural
kodjék ; továbbá, minden nemzetnek egyenlő politicai szabadsá
gokat kelljen e engedni, ’s valljon e’ szabadságokban a’ status-* 
nak minden tagjai egyenlően részesittessenek e, vagy minő képvi
seletet kell azoknak adni: ezek azon vitás kérdések, mellyek a’ 
kebleket nem mától, sem tegnaptól fogva, hanem századok óta 
foglalatoskodtatják ’s mellyek az egymással ellenségesen szemközt 
álló pártokat kijelelik.

Tudjuk tehát a’ kérdéseket és vitás pontokat, mellyek 
iránt a’ vélemények kicseréltetnek ’s kölcsönösen védelmeztet- 
nek ; de hátra van, kipuhatolnunk azon okokat és rugókat, 
mellyek e’ vitatkozások’ szereletét az emberekben olly hatal
masan felköltik és táplálják. — Ez következése azon nagy re
ményeknek és várakozásoknak, mellyekkel Europa magát hoszú 
és véres harczai’ bevégzése után kecsegteté; azon Ígéretek
nek, mellyeket a’ pártok’ vezérei híveiknek mintegy felpénzül 
adának ; — ’s az elhatalmazott iráskórságnak. Hatvan év előtt 
egész Európában alig volt 50 folyóirat és hírlap; ma több van 
500nál; Németországban több jelenik meg 170-nél, niagábaij 
Ausztriában több 70-nél.— Végre, annak is nyomárakéi jutnunk, 
valljon e’ vitatkozások’ leggyakoribb rugója valóságos philanthro- 
pia ’s javításokra törekvés e , vagy pedig tekintet, hatalom ’s 
gazdagság utáni sóvárgás ’? . . . Ha e’ kérdésre nyugodtan, őszin
tén, lélekisméreltel ’s mindenekelőtt minkebelünkbe nyúlva akarunk 
felelni, bizonyosan úgy fogjuk találni, hogy jobbára az utóbb ne
vezett inditóokok az uralkodók, sokaknál ezek az egyetlenek, né- 
mellyek pedig — ’s illyek nem kevesen vannak — az igaz inditó-

okot magok sem tudják. Azt hiszik t. i . , hogy minden önzés nél
kül, csupán a’ javítás’ tiszta szándékából ’s embertársaik’ jóllé
tét és boldogságát előmozdítani akarásból cselekesznek, mivel sem 
magokat sem másokat nem vizsgáltak meg eléggé, ’s a’ kebel’ 
mélyében rejtező és munkáló szenvedélyeket nem is sejtik. — 
Soknak a’ jóllétről ’s boldogságról is hibás fogalma van. Annak 
megítélésére, mi teheti a’ társaságban élő embertömegeket bol
dogokká, igen erős, biztos értelem és hoszas tapasztalás kívánta
tik, mivel itt leginkább a’ következéseket kell tekintetbe venni, 
valljon azok bizonyosan vagy csak valószínűleg is az igaz jóllétet 
’s boldogságot előmozdítandják e vagy sem. Mert gyakran egy 
vagy más rendszabásnak sajátképi eredményei csak késő időkben 
tűnnek ki, ’s nem ritkán megesik, hogy a’ gyümölcs egészen más 
természetű, mint a’ minő váratott. — Pillanati jótétek gyakran 
csak látszatlag’s mulólag javítnak az emberek’ sorsán,’s rendsze
rint az irgalom’ cselekedetei közzé számíthatók, millyeket, kivált 
mások’ költségén, gyakorolni épen nem nehéz ’s nem is jár érdem
mel. Mindenek felett az erős akarat ’s a’ tett az, mi egyeseknek, 
valamint egész testületeknek javát előmozdítja, mit puszta szóval nem 
lehet véghez vinni, ámbár gyakran csak ezzel, t. i. a’ puszta szóval, 
szeretnek az emberek megelégedni. így például ama’ szüntelen pa
naszkodás a’ magyar paraszt’ sorsa felett, ki nem bir képviselettel 
sem saját ügyvéddel, puszta,szó; ’s a’ te tt az volna, ha velők 
a’ földesurak, mint természeti véduraik, az országgyűlésen belől 
és kívül atyailag bánnának, őket védelmeznék, ’s igy nekik, az ő 
javokra, az országgyűlésen belől és kívül igaz és legtökéletesb 
képviselőik lennének. Ez bizonyosan üdvösebb képviselet volna, 
mint ha a’ tudatlan nép magának egy szinte tudatlan vagy pedig 
ravasz és önhaszonleső képviselőt választana, ki gyakran szántszán
dékkal zavarná a’ vizet, hogy annál könnyebben halászhasson. — 
Különösen fontos, de szintolly nehéz a’jóllét’ előmozdítására szol
gáló eszközök' megválasztása; még nehezebb annak megítélése, mi 
szerez valódi jóllétet és boldogságot; legnehezebb pedig, elháríta
ni azon akadályokat, mellyeket az illyes szándéknak a’ fenálló rend, 
régi szokások ’s erkölcsök, müveltségállapot, jól szerzett jogok 
’stb, mindenfelől ellene gördítnek. Könnyű azt mondani, hogy a’ 
magyar parasztnak nagy jótétemény volna, ha saját képviselőt 
küldene az országgyűlésre, vagy ha tisztán ’s határozottan tudná, 
mi adóval ’s más egyéb szolgálattal tartozik évenkint, a’ mostani 
önkényes és bizonytalan rárovások helyett: de a’ gyakorlati kivi
telnél ki fogna tetszeni, hogy az első azért nehéz sőt lehetetlen, 
mivel az ország’ alaptörvényeivel ellenkezik; a' másodikat pedig 
minden sajállagi képviselet nélkül rendtartás és méltányság mellett, 
a’ szokott törvényes úton is elérhetni, — mb —

(Vége következik.)

M agyarország’ g y a p j ú -  es juhke  reske de serül 
a kü l f ö l dde l .

„Magyarország gyapjú- és juhkereskedéséről“ szándéklott 
munkámhoz szerencsés valék a’ következő hiteles vámadatokat 
megkapni az 183‘/eig lefolyt hat évről. Magában értetik, Er- 
délyországot is ide foglalva.

G yapjubchozataí M agyarországba.
Esztendőkben. Külföldről. Ausztriai tartományokból. Összesen

1831
1832
1833
1834

5,193,11 font
5,437,74 5»
9,364,31 5»

10,362,57 5?

561,65 font 
1,990,68 „
2,843,57 „
3,731,16 „

5,754,76 font 
7,428,42 „

12,207,88 „
14,093,73 „

\
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1835
1836

9,350,30
11,814,58

55

55

2,943,69 „ 
3,004,38 „

12,293,99 
14,818,96

55

55

Mindössze 51,522,61 55 15,075,13 „ 66,597,74 55

Kivitel M agyarországból.
Esztendőkben. Külföldre. Ausztriai tartományokba. Összesen.

1831 3,863,48 font 129,122,56 font 132,986,04 font
1832 11,405,50 55 263,034,78 „ 274,440,28 55

1833 15,032,46 55 245,384,13 „ 260,416,59 55

1834 8,253,41 55 190,361,38 „ 198,614,79 55

1835 10,602,35 55 221,309,30 „ 231,901,66 55

1836 20,706,65 55 248,420,33 „ 269,126,98 55

Mindössze 69,863,85 55 1,297,632,49 „ 1,367,496,34 55

J u h o k  és  k e c s k é k .
Behajtás M agyarországba.

Esztend. Külföld. Ausz. bírod. összesen.
1831 6,772 darab 6,809 darab 13,581 darab
1832 24,003 55 20,133 „ 54,136 55

1833 14,309 55 24,596 „ 38,905 55

1834 26,770 55 27,350 „ 54,120 55

1835 44,042 55 24,124 „ 68,166 55

1836 76,123 55 37,560 „ 113,683 55

Mindössze 202,019 55 140,572 „ 342,591 55

Kihajtás.
Esztend. Külföld. Ausz. bírod. Összesen.
1831 22,954 darab 186,959 darab 209,913 darab
1832 39,368 55 184,051 „ 223,419 55

1833 19,636 55 191,224 „ 210,860 55

1834 13,813 55 179,667 „ 193,480 55

1835 25,976 55 193,050 „ 219,026 55

1836 23,580 55 185,528 „ 209,108 99

Mindössze 145,327 55 1,120,479 „ 1,265,806 99

Hogy azonban ezen adatokból józan és bő hasznot vehessünk, 
szükségesnek látom, azoktól, kiknek a’ következő viszonyokról 
pontosabb tudomásuk van mint nekem, némelly utasításokat kikérni:

G?yapju: 1.) Körülbelül hány mázsa közönséges, durva 
gyapjú foglaltatik a’ fentebbi kivitelsummában'? Feltehetni e p. o., 
hogy 1836ban 200,000 mázsa finom, ’s 70,000 mázsa durva gyapjú 
szállíttatott ki'?

2. ) Mit kell arról tartani, hogy míg a’ kivitel esztendőnkint 
olly szembetűnőkép növekszik, hogy 10 év alatt, 1827től fogva, 
midőn 196,000 mázsa vitetett ki, több mint 70,000 mázsával, kö
vetkezőleg évenkint 7,000-rel növekedett: a’ behozatal is 1831-től 
midőn 5,700 mázsa volt, szinte 15,000re, tehát majd három annyi
ra emelkedett'? Mennyi dolgoztatott fel ebből Magyarországban’s 
mennyi vitetett csak keresztül'?

3. ) Az ausztriai tartományokbőli behozatal csekély; neveze- 
tesb ’s majd négyszer olly nagy a’ külföldrőli. Mellyek tehát azon 
külföldi tartományok, mellyekből gyapjú szállítatik Magyarország
ba'? s miilyen arányt vefietni fel a’ finom és a’ durva gyapjú’ 
behozatalánál'?

4. ) Milly nagy lehet magában Magyarországban a’ gyapju- 
felhasználás'?

Juhok: 5.) A’fentebbi vámadatokban kecskék is foglaltatvák. 
Száztól hány kecskét kell számítani, hogy a’ juhok’ számát tisztán 
bírjuk'? -—

6. ) Magyarország’ melly részeiből, s hová hajtatnak ki leg 
több.kecskék'? ’s honnan hajtatik be legtöbb Magyarországba'?

7. ) Miért növekedett a’ behajtás annyira a’ kitelt fi év alatt ?

holott a’ kihajtás csaknem ugyanaz maradt? Lehet e a’behajtás’egy 
részét puszta átvitelnek tekinteni ’s mennyit?

8. ) A’ ki- és behajtásnál száztól hány finom juhot lehetős kell 
számítani?

9. ) Milly nagyra lehet Magyar- és Erdélyországban a’ való
ságos juhmennyiséget — még pedig a’ finom és durva szőrűekét 
külön — közelítőleg tenni ?

Az ezek felőli felvilágosításokat szívesen kérem a’ Száza
dunkban vagy a’ Társalkodóban; mert más magyar hírlapokat 
olvasni nincs alkalmam, vagy pedig bérmentes levelekben közöl- 
tetni. Bécs, martius 2án. 1838. Csaplovics János.

I s m é t e l t  f e l s z ó l í t á s .
A’ múlt évi98ik számú Társalkodót olvasván, Fárnek ur’ ál

lításán , hogy az ó világ’ polgári nem voltak olly hoszu életűek 
mint véljük, én is megakadtam, óhajtván tudni azon „kétségte
len adatokat“, mellyekből kiviláglik, hogy a’ régiek Ábrahám’ ide
jéig egy évben 3 hónapot, azután 8 ’s József’ idején túl 12 hóna
pot számláltak, — a’ felszólítást azonban — közlésükre azoktól vár
tam, kik a’ magyar Athenaeum’ közelében élvén, mind a’ vizsgálatra 
több móddal bírnak, mind a’ közlést hamarább teljesíthetik. Re
ményem nem csalt, az a’ Századunk’ 2ik számában csakugyan 
közöltetett, hol is együtt bölcsen jegyzi meg a’ tudós felszólító, 
hogy azon kétségtelen adatok a’ tárgy’ méltóságát, ’s érdekessé
gét tekintve, nem leendenének közrehatás nélkül. Mind azáltal 
ohajtám hogy önalapokait is feltegye, mellyek eloszlatandó két
ségül szolgálhatnának a’ Fárnek úrtól teendő feleletben, — de 
tetszett azokat elmellőzni. E’ közben a’ Századunk’ Ilik számá
ban jött egy előleges felelet Fárnek ur’ állítása mellett ßcaSgog 
úrtól, de a’ melly a’ felvett tárgyat sem világosítja meg, annál 
kevésbé czáfolja az ellenkező véleménnyel tartóknak alapokait. 
Azért reményiem hogy a’ t. felszólító nem veszi rósz néven, ha 
felszólítását kevéssel terjedelmesebben kívánom megujítni. Lehet
nek, kiknek nem volt alkalmok e’ tárgyról bővebben olvasni ’s 
gondolkozni, azért kedves dolgot teend Fárnek ur, ha adandó 
feleletében ezen kétségeket is el fogja oszlatni.

1) Mózes minden íróknál régibb, tehát mikora’ maga ideje- 
beli, vagy az előtti korszakról szól, mint puszta történetíró is, 
nagyobb hitelt érdemel Plutarchus-vagy Diodorusnál, kik olly sok 
századokkal élvén későbben, csak a’ már mesével terhelt pogány
ságból merítették minden adataikat. — 2) Kik azt állítják, hogy az 
ó világban 3 hónap volt egy év, azok az esztendőnek négy főré
szeire, tavasz, nyár, ősz és télre czéloznak ; holott ezen részek 
közt keleten, hol az első emberek laktak, nincs olly tetemes kü
lönbség, hogy illy nemű időszámlálásra okot adhatott volna. — 
3) Nem látom okát, miért Ábrahám után inkább nyolcz, mint 
három hónapot számláltak légyen egy évben. S ha úgy van, miért 
nem jegyzi meg ezeket Mózes ? Miért zavarja-egybe az időket ? 
Avagy nem tudhatta ő azt, ki mint írásaiból világos, nem csak 
adatokat bírt az azelőtti időkről, hanem jártas volt az Egyiptomiak 
tudományában is. — 4) Ki hinné azt, hogy az első együgyü em
berek inkább a’ csillagok, mint a’ földi tárgyak után kezdették 
mérni az időt, eszükbe vevőn, például, a számokra olly szüksé
ges gyümölcsök’ érését. — 5) A’ hold’ változási ugyan elöltök 
jegyzésre méltók lehettek, de nem hogy ahhoz szabnak az esz
tendőt, hanem inkább annak változásit szabnák az esztendőhöz, 
felszámítván például: hányszor ujul a’ hold, mig egyszer érik a 
gabona vagy más hasonló vélemény. Különben csak ugyan inkább
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kellene hinnünk, hogy minden hónap egy esztendő volt a’ régiek
nél, a’ mi azonban Kollmeier szerint is képtelenségbe vezetne.— 
De mivel 6 ) ezen számítás sem lehetett állandó, csakhamar azon 
gondolatra jöttek az emberek, hogy ezen hold-változások után 
mért esztendőt egyesítsék a’ nap’ forgásival, mint a’ sinaiak, 
kiknek majd 1 2 , majd mint a’ szükség kívánja, 13 hónapból áll 
csztendejek. Más keletiek pedig — valamint az arabok egész 
mai napig, — az esztendőt hat részre osztották, a’ naphoz mér
vén azokat, valamint a’ hónapokat is. Maga Mózes is , ki az idő
mérésben magát kétségkívül az Egyiptomiaktól vett utasítás után 
szabta, mint egy kényszeritette a’ Zsidókat a’ ve A dar által, hogy 
1 2  hónapból álló esztendejüket egyeztessék a’ nap’ pályájához, 
és igy kerüljék-el a’ támadható zavart. A’ honnan nyilványos, hogy 
keleten Mózes előtt jóval divatban volt a’ csillagászat, mit a’ leg
régibb Chaldaeaiak’ astrologiája is bizonyít, mellynek segedelmével 
az időmérés is már jókor meglehetős rendességbe jöhetett. — 
7) Mennyire terjedjen tulajdonkép az emberi élet, nem tudjuk, rend
kívül hosszu-élelü embereket találunk korunkban is. Hát ha a’ 
mi életünk csak azért olly rövid, mert megvesztegettük az em
beri természetet, mind inkább eltávozván a’ mesterkélt életmód 
által a’ régiektől gyakorlott egyszerűségtől, ’s megvesztegetve 
örökelvén azt a’ lassankint megvesztegetett ősöktől, mit maga 
az irás is bizonyít, melly minél inkább közeledik felénk az ó 
világ’ első századiból, annál inkább rövidíti az emberi életkort. 
Aetas parentum, peior avis, túlit nos nequiores. De egy rettentő 
közönséges vizözönnek egész máig lappangva uralkodható befo
lyása is sokat tehetett, melly hogy valaha csakugyan elborította 
a' földet, bizonyítják a’ magas hegyek’ ormain kiásott tengeri 
állatok’ maradványát vizsgáló természetbúvárok. — 8 ) Azon hoszu 
élet az ó világban felette szükséges volt mind a’ sokasodásra, 
mind a’ művelődésre nézve. Mert valljon szenvedhető e’ szökést 
a' természet? Tapasztalás bizonyítja, milly nehezen vergődhetik 
valamelly tudomány vagy művészet, a’ mai fölvilágosodott korban 
is , nagyobb tökélyre. Mit fog Fárnek ur mondani ha kérdem: ho
gyan találtathatott fel már a’ 4ik században, vagy számítása sze
rint mindjárt az lő század után az ércz-kovácsolás, mint Mózes 
lő  könyve’ 4ik részében emlittetik, ha a’ minden isméret nélkül szű
kölködő emberek lassankénti tapasztalásukat hosszú élet-idejek alatt 
magok nem tökéletesíthették? — 9) Fárnek ur szerint az özön
víztől a’ Bábel’ építéséig 41 év alatt annyira megszaporodtak Noé’ 
maradéki, hogy kénytelenek voltak egymástól elszakadni; ’s e’ 
korszaktól Ábrahámig egy század alatt, már állott Egyptom, már 
annyi virágzó nemzetek voltak a’ földön. — 10) Mózes lő könyvé
nek ISikrtsze,  1 0 ., 1 1 ., 1 2 ., 13ik verse szerint Sára mosolyog az 
Izsák’ születéséről tett ígéreten, és pedig azért, mert már magát 
arra idősnek találta. Hogy an ? hiszen Fárnek ur szerint csak 30 
esztendős sem volt. — 1 1 ) Mózes lő könyv. Ilik része, 14., 22., 
’s 24ik verse szerint Sale és Sarug 10, Nachor pedig 9 esztendős 
korukban nemzettek gyermeket. — De elmellőzvén számtalan illy 
előhozható kétségeket, jegyezzük meg 12) hogy Mózes maga 
megczáfolja a’ Fárnek ur’ „kétségtelen adatait“, ha lő könyvének 
/ik s Sik részeit egybevetjük. Mert amott a’ Il ik versben azt 
mondja, hogy j\oe’ életének 600ik évében, a’ 2 ik hónap’ l?ik napján 
nyiltak-meg a mélységek, ’s az egek’ csatornái; emitt pedig az 
óik 13ik s 14ik vers szerint a’ hegyek’ csúcsai a’ lOik hónapban 
kezdtek látszani, s miután még iSoe huzamasabb időt töltött volna 
a bárkában, életének 601 ik évében, az első hónapban apadtakéi

a vizek, s csak a’ 2 ik hónap’ 2 1 ére szikkadt-fel a’ föld’ szine, — 
tehát látszik, hogy Mózes 1 2  hónapot számlál egy esztendőben. — 

i azonban nem azt akarám állítni, hogy a’ régiek’ időszámlálás- 
módja, a mienkkel perczről perezre egyezik, ’s a’ világ’ terem
tésétől általunk kijegyzett korszakok pontosak, mert e’ tárgyban 
egyetlen kútforrásunk, maga Mózes is csak kerekszámmal adja-elő 
az esztendőket, elmulasztván a’ hónapok’ ’s napok’ följegyzését; 
hanem hogy az az igazsághoz a’ lehelségig közelít, még eddig 
bizonyosnak tartottam. Azért bátor vagyok én is szívesen kérni 
Fárnek Dávid urat, hogy kétségtelen adataival tanítson-meg az 
ellenkezőre.

Végre még ßooSgog urnák kellene valamit mondanom, de 
hiszen ő ellenem semmit sem szól, kivévén a’ befejezést, melly 
igy hangzik: Reményiem Fárnek ur is tud „kétségtelen adato
kat“ — felhozni, mit nyilván fog is tenni, ha a’ feleletet nem res- 
teli.“ Hogyan? hát ßooSgog ur is „kétségtelen adatot“ hozott- 
fel? ’s hát Fárnek ur lehetne rest illy fontos tárgyban? ’S midőn 
szívesen kérjük, elmulaszthatná e minket „kétségtelen adatival“ 
fölvilágosítni? — De hogy lássák a’ netalán németül nem értő 
olvasók is ßooSgcg ur’ Kottmeiertól vett „kétségtelen adatát,“ 
ime rövid értelme: Minthogy hihetetlennek látszik, hogy az ó- 
világi olly hosszú élet-kor a’ vízözön után rögtön annyira meg- 
kurtuljon; ’s minthogy e’ változást az életmódnak nem tulajdonít
hatni, mivel már Noé’ idejében is eltávoztak az emberek abban az 
egyszerűségtől — sem magában az Írásban róla fölvilágosítást nem 
találhatni, e’ nehézség’ elhárítására különféle hipothesiseket gondol
tak ki a’ magyarázók.— Némellyek azért hónapos esztendőt vettek 
fel, mit hellyel-hellyel Diodorus szerint a’ régiek is tettek. (így 
lehet magyarázni mikép 1200 évig is uralkodtak némelly Egyipto
mi királyok.) Azonban e’ számítás szerint a’ vízözön előttiek nem 
éltek annyi ideig, mint a’ maiak, némellyek már 5 éves korukban 
nemzettek gyermeket, ’s a’ vízözön világ’ teremtése után csak 
mintegy 127 évvel történt. Mivel pedig Plutarchus szerint né
melly népek 3  hónapot számláltak egy esztendőben, mások ezt 
vették mintául, ’s igy Ádáin 232, Henoch 91, Mathusalem 248 
évig élt. E’ végső hypothesis különösen ajánlhatónak mutatko
zik. — De semmi esetre nem is lehet megmutatni, hogy az esz
tendőkön a’ mi naphoz mért esztendeink értetődnek, valamint azt 
sem, hogy a’ Teremtés’ könyv, lő  részében egy nap 24 órából 
álló időszakot jelent.“ íme kegyes Olvasói ez-azon „kétségtelen 
adat.“ Végre több Írókra utasít ßo&gog ur, kik szintúgy tapo
gatóznak mint Kottmeier, ’s kiknek mindössze sem lehet Mózes 
számítása ellen több hitelök, mint Fárnek ur puszta állításának. 
Jegyezzük-meg még azt is, hogy ezen hypothesisek ama számta
lan ezredeket fitogtató némelly keleti, s kivált Egyiptomi írók 
magyarázhatása miatt gondoltattak ki. 'De ki ezen nemzet hiú 
dicsvágyát, babonaságit, magát emelő s örökítni szándékló erőkö- 

■ désit isméri, az ugyan annak hagymáz képzeményei miatt Mózes 
írásiban nem fog szükség nélkül kétséget, vagy épen költeményt 
keresni. Előttünk az irás szent legyen. Annak betüszerinti ér
telmétől csak akkor szabad eltávoznunk, ha más helyek a kérdés 
alatt levőt kétségtelenül felvilágosítják, vagy az képes, példázatos 
lévén, tulajdonképen véve a’ józan értelemmel és más világos 
hely ekkel 's adatokkal ellenkeznék. Máskülönben ahhoz szigorú
an kell ragaszkodnunk. Mert ha játszi eiménk tárgyává tétetik, 
azonnal merő emberi véleménnyé fajul, melly semmi eseti e nem 
adhat ny ugasztó tanácsot, s minden törvénye az elmék tarkaságá
hoz képest értelmetlen hangzik el, melly józanon gondolkozó em
bert nem is kötelezhet. Ei/y szatm ári yymnasiiinii tanító.

P O Z S O N Y B A N .
Alapira és szerkeszti O ro sz  J ó zse f . — Nyomtatja ifj. S ch m id  A n ta l.
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S z e l l e m i  v á l t o z á s o k  F r a n c z i a o r s z á g b a n .
E’ czim alatt az ágostai Alig. Zeitungban következő értekezés 

foglaltatik, melly éles felfogása, képei’ dússága ’s írásmódja’ ele
vensége által minden szellemileg kimívelt olvasóinkat bizonyosan 
gyönyörködtetni el nem mulasztandja. Az elmés levelező igyszól:

„Elmondhatni a’ franczia nemzetről, hogy most vedleni akar. 
A’ vedlési állapot nem ad ugyan szép tekintetet: a’ régi bőr ránczo- 
san csügg az uj test felelt, ’s épen nem a’ Hercules’ vállain függő 
orozlánbőr’ módjára; azonban valami jövendő rejtezik a’ szerető 
természet’ e’ gondoskodása mögött. Némellyek csak a’ jelennek 
ránczcsúfított állapotjára néznek, mások csupán jövőjét tekintik az 
újjászületettnek; legtöbben megelégesznek, ha a’ jelent elhur- 
czolhatják. De mindezek fölött egy elmélő gondviselés lebeg, ’s 
egy értelmes szem néz ki a’ nemzet’ fejéből, bármilly kellemetlenül 
ötöljék is szembe ez Agathodaemon, e’ két lábon álló kigyóistenség. 
Kik a’ ránczosságot káromolják, az átkozott aranyszellemet tünte
tik k i, mellyben a’ jelennel boldogul élők olly igen kedvűket lelik. 
M acaire Róbert nekik a’ korszellem’ előképe, ’s valóban Macaire 
Róbert és M usard, lányszédelgés és dörgőgalopp *), érzéki durva 
kéj és börzei csalékony Eldorado - álmok, ezek a’ kor’ vezérlői. 
A’ National hoszu gyászöltözetben siránkozik: mert oda a’ köztár
sasági becsület; — a’ G azette de France, fejére tűzi a’ fűzko- 
szorut: mert oda a’ catholico-monarchiái jámborság. Ellenben gő
gösködnek a’ ministeri lapok, felfuvalkodnak a’ doctrinairek: mert 
soha sem volt mélyebb csend; az egész birtokban Pactolus folyik 
és minden tartományt megöntöz. Mi több , a’ vallás ismét nap
világra jő. A’ pénzváltók, kik az udvarhoz járnak, a’ doctrinairek, 
kik az udvari-, az operahangászat és Musard közt válogatnak, ezt 
mondják: az embernek vallással kell bírni! Az előhaladók , a’ par
ti social, a’ saint-simonisták nem tépik ki hajukat mint a’ repub- 
licanusok és a’ szigorúbb legitimisták; nem szédelgenek a' jelen’ 
álomtánczában, mint a’ kéjbe merült ministerialisok és doctrinairek ; 
nem kiáltanak fel: tan t m ieu x\ (annál jobb) a’ G azette  -  e l, 
melly azon várakozásban él, hogy a’ republicanusok és legitimis
ták egymást legközelebb megölelendik és a’ juste-milieu is harsog
va kiáltand közbe: vive Henri V !  (éljen V Henrik), mire aztán 
L a jo s-F ilep  egyik, Genoude ur másik kezénél fogandják meg a’ 
Gazette’ szabadelmü-aristocrata-democrata- myslicai oi’szágának 
uj Messiását, őt a’ trónra emelendők ’s a’ jövendő’ királyává szen- 
telendők. Nem , a’ philanlhropok a’ jövőben már minden négert 
fehér - bőrűnek, minden gályarabot jámborlelkii becsületes haza
polgárnak, minden szegényt munkásnak és vasárnap tyúkhust ede- 
gélőnek, minden beszédet emberbaráti érzelmekkel tömöttnek, min

den embert az emberiség’ papjának tekintenek, melly emberiség 
legközelebb minden népségnek helyébe toluland, ugj hogy a’ föl
dön nem lesz többé német, franczia, angol, kalmük, hottentota, 
hanem egyedül csak ember. Tiresiasi pillanatokkal fogják fel azon 
időpontot, midőn a’ régi és egyházi alakjában éléit kereszténység, 
mint ők kérkednek, hasonlókép bőrt váltam! és uj deistái ’s 
panlheistai embertanná alakuland; ekkor megjelenik az uj emberi
ség’ egy saint-simonistai pápája, ekkor harmatozik az ég a’ föld
re, a’ kórházak vendégházakká lesznek, a’ követkamarában a’ 
providence- 1 és az étre suprém e-et (isteni gondviselést és legfőbb 
lényt) prédikálják! Mint pislognának a’ múltkor’ emberei, ha illy 
időket közelítni látnának! — Ez a’ mi napi hőseink’ : a’ komorko- 
dók’, világfiak’ és elragadt nézők’ háromhangu chorusa. ’S épen 
ez a’ vedlés; épen ez tűnik fel múlandó gyanánt a’ philosophusi 
szem előtt; de mégis valódi változás történik; — elmék kelnek ki 
a’ nemzetből, a’ jelennél jobb után sovárgók, kik a’ mammonalaku 
és otromba éldeletvágyás, utálatos sybaritismusnak ellenállnak. A’ 
jobbakban a’ tudás’ emelkedése utáni sóvárgás él; jó erkölcsre és 
becsületre intő szózatok hallatnak, mert a’ nyavalya legfőbb ma
gasságát elérte. E’ sejtő elmék a’ vallásban külsőt és belsőt, sym- 
bolico-mysticus, belső, nem csak külső kapcsolatban látnak, az 
ésszel nem ellenkezőt, hanem azzal magasabb harmóniákbant és 
accordokban egyesülőt. Szellemileg biztosított szabadságot akar
nak ; sem academiai jármot a’ tudás’, sem kormányzási jármot a' 
hit tekintetében; nem akarnak zsarnokságot, azaz semminemű 
és módii önzést bármi ürügy alatt. És ha egyszer az erkölcsi, 
tudományos, vallási szabadság mélyebb gyökeret fogtak verni, ha 
a’ political kormányzási hazugok’ és sophisták’ törvényszerű sza
badságai a’ földből kigyomláltatandnak, csak akkor erősödhetik m g 
a’ politicai szabadság, akkor születhetik valami komoly a’ vitat
kozások’ ezen egész zsibárujából, mellynek formáival a’ parancso
lok mai nap gyermekbábkint játszadoznak.“

K o r u n k .
(Vége.)

Épen nem veszedelmesek, sőt inkább hasznosak az illy tárgyak 
feletti viták akkor, ha olly férjfiaktól szármoznak, kik szellemi 
tehetség mellett gyakorlati isméretekkel ’s elegendő nyugalommal 
bírnak. Hlyen viták fölvilágosítják az elmét, irtják a’ baliléleleket, 
igazítják a’ tévedéseket ’s a’ törekvésnek határozott irányt tűznek 
ki. Károsok ellenben, mihelyt a’ mérséklet’ ’s bölcs óvatosság 
útjáról eltérnek, ba baiul értetnek vagy roszakaratú, vakbuzgó em
berektől vezettetnek; akkor pedig épen veszedelmesek, ha p«11’ 
dühöngéssé fajulnak el 's vakmerő és önző czélok eszközülI ■» 
tömegek’ elcsábítására ’s fölingerlésére használtatnak. Já) *l7on*) A’ nevezett hangászok’ így czimzctt két táuczszerzcménye.
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országnak, mellyben az őrülésig izgatott szenvedélyek lázadást, 
kormánytalanságot és vérengző polgárháborút szülnek! Ott a’jog, 
a’ vagy on, az élet nem kímélteinek többé; ott a’ tekintetet és 
hatalmat végre is csak egy, vagy egykettő ragadja magához, kik 
aztán semmi más vezérlőt nem ismérnek, mint a’ legiszonyúbb 
szenvedélyekkel párosult önzést, dulakodnak a’ hol tapsoló, hol 
síró tömegek’ vagyonában és életében, mig egy Cromwell vagy 
egy Napóleon ragadja meg a’ gyeplőt’s azt erős, de egyszersmind 
vas kézzel forgatja.

Igaz , hogy sokat el kell a’ fiatalságnak nézni, melly sok áb
ránddal ’s kevés tapasztalással bírván és keblében az égető tett- 
szomjat érezvén, könnyen oda fordul, hol tetterejének mezőt ’s 
becsvágyának táplálatot reményi találhatni. Becsvágy szintúgy ve
zethette Columbust Amerikába, mint tudomány vagy nyereségvágy ; 
’s többnyire ez az, inkább mint a’ honszeretet, miért a’ katona 
vért és életet örömest koczkáztat. Már pedig a’ fiatalság igen 
gyakran, sőt csaknem mindig azt hiszi, hogy nem becsültetik 
eléggé, vagy épen megvettetik; ’s rendszerint heveskedésből, 
hiúságból, utánzásvágyból ’s tapasztalatlanságból vészén részt a’ 
divatos, de balgatag’s gyakran, fájdalom, veszélyes mozgalmak
ban; inkább a’ vér'heve, mint rósz szándék cselekszi, hogy csil
logó, de csalékony ’s kárt okozó minták után indul.

Annál bünösebbek azon már meglett korú, é ssze l’s tapasz
talással bíró férjfiak, kik önző szándékkal a’ fiatalságot bizonyos 
czélok’ elérésére használják ’s gyakran mint előcsapatot előre tol
ják: kik mérsékletet hordanak nyelvükön, de szivükben a’ boszút, 
*s csak kedvező pillanatra várnak, hogy azt kiönthessék ; férjfiak, 
kik a' becsvágyat a’ becskórsággal cserélik fel, ’s mig emberjo
gokról, polgári egyenlőségről, political türelemről szólanak, az
alatt lenéznek, megvetnek mindent, ki velek rangra és vagyonra 
nézve nem áll egy fokon vagy véleményükben nem osztozik; olly 
férjfiak, kik hiúságoknak nagyravagyásoknak’s más mellékczéljaik- 
nak elvöket, meggyőződésüket ’s hónuk’ javát minden meggon
dolás nélkül feláldozzák ’s a’ zajos sokaság’ pillanatnyi tapsát kö- 
telessségök’ és lélekisméretök’ elejébe teszik. — Még vétkeseb- 
bek azok, kik a’ kebleket előre kikoholt terv szerint ingerük, a’ 
fogalmakat megzavarják, végre az engedelem’ megtagadására ’s 
fellázadásra bujtanak. Megvetést érdemelnek pedig azok, kik 
pénzért és jószágokért hazájok’ javát elárulják. — Ellenben men
nyi tiszteletre méltók, kik a’ jog’ és igazság’ érzetében férjfias 
elszánással, lélekisméretesen és tántoríthatlanúl állják ki e’ har- 
ezot, hazájok’ igaz javának előmozdításában sem fenyegetés, sem 
gúny, sem a’ sokaság’ lármája által nem hagyják magokat elretten
teni, hanem mindenütt és mindenben kötelességüket ’s meggyő
ződésüket tartják szem előtt!

Ki nem ismér e’ képekben korunknak számos embereire, 
irányzatira?. . .  Csupán az a’ kérdés, valljon e’ mi jelen korunk uj 
's mindeddig isméretlen kor e? Néinelly formáira talán, de bizon
nyal nem az lényegére nézve. Tekintsünk vissza a’ múltra, kér
dezzük meg a’ kor’ nagy tanítóját, a’ históriát, ’s minden régi és 
újabb időkben a’ mostaniakkal hasonlóságot fogunk találni. Min
denütt látni fogjuk, mire vezetnek az illyes fogalmak és szenve
délyek Athénében szintúgy mint Rómában, Angliában szintúgy mint 
Francziaországban 1790 körül; ’s látjuk legújabban, hova juttatá 
önzés és pártdüh a’szerencsétlen Spanyolországot. De egyszers
mind azt is látni fogjuk, hogy minden időben csak a’ vallásnak ’s a’ 
törvények’ szigorú alkalmazásának sikerült a’ szenvedélyek’ da
gadó folyamát lecsilapítani ’s a’ túlfeszült képzelet’ izzó lávaömlé
seit meghűteni. ’S kit illetne e’ két hatalmas fék’ ’s békítő szer’

kezelése és védelme mást mint a’ kormányokat, mellyek e’ végre 
elegendő erővel felruházlalvák? Igaz, hogy maga az anyagi erő 
e’ nagy czéf elérésére még nem elég, mivel az magában elnyom
hat ugyan, de még nem győz. Bölcseség, igazság, mérséklet áll
janak még a’ kormány mellett, ’s ezek neki liszteletet, bizodalmát 
fognak szerezni.

Tisztelet és bizodalom tehát a’ kormánynak , a’ törvénynek, 
a’ vallásnak! — ’S kinek is volna erre nagyobb oka mint nekünk 
magyaroknak, kik olly nagy befolyással bírunk a’ törvényhozó ’s 
bírói hatalomra? A’ magyarnak nemes, emberszerető szíve van. 
Tegyük félre a’ haragot, a’ gyűlöletet; ezek nálunk nem népsze
rű k ’s csak elfogultságot, vakságot szülhetnek, mik ismét kön
nyen kárt okozhatnak. Engeszteljük ki a’ kebleket; a’ helyesen al
kalmazott erő a’ legellenségesb eleméket is egyesítheti, használ
hatja, Műveltség, értelmiség, józan fogalmak, hűség, egyenes
ség , mérséklet és kegyelem azon erények, mellyekkel a’ tör
vényhozónak és bírónak ékeskednie kell, mert kegyelem nélkül 
nincs élet, igazság nélkül nincs ítélet, Ítélet nélkül nincs , tudo
mány, tudomány nélkül nincs tapasztalás, és tapasztalás nélkül 
nincsenek practicus törvény ek. Legyünk türelmesek. Ez nem gyen
geség’ jele, hanem a’ megfontolás’ bölcsesége; nem a’jogtalanság’ 
eltűrése, hanem fogalmaink’ zabolán tartása, melly nekünk mit 
sem árt. Ne örüljünk a’ párt-zavaroknak, mellyek, szélesztvéif az 
erőt, csak gyengíthetnek minket. Irtsuk ki a’ balitéleteket ’s ke
rüljük a’ véleménykényszerítést, azaz, világosítsuk fel nyugodtan 
az elméket ’s engedjük meg kinekkinek, hogy nézeteit szerényen 
’s kimélettel előadhassa. Mert valljon joggyakorlás e az, midőn va
lakit csak azért nem akarnak kihallgatni, mivel talán nem a’ so
kaság’ ínye szerint beszél? vagy szabad  választás e az, mellyet 
pénzzel, sőt fegyveres erőszakkal csikarnak ki? Győzzük le hiú
ságunkat ’s hódoljunk a’ rendnek. — A’ Courrier, egy igen sza- 
badelmű franczia lap, ezt irá a’ minap: A’ fenyíték szintolly szük
séges a’ véleményeknek, mint a’ hadseregnek. Olly kamarában, 
hol mindenik követ beszélni vágy, csak elhangzó szavak vannak, 
de valóságos vitatkozás nincs*). — Csak igy érhetjük el, hogy a’ 
mi korunk, a’ vitatkozások’ kor.a, ne legyen veszély hozó; csak 
akkor várhatjuk, hogy az utóvilág ezt mondja korunkról: Az egy 
mozgalmas, viharos időszak vol t ; de bölcseség és igazságszere
tet lecsilapíták a’ vihari, előmozdíták a’ polgári jóllét’ kifejtését, 
’s igy az épen nem volt egészen elveszett kor! — — mb —

Misz Mar t i neau '  k ö z l e m é n y e i  Amer i ká r ó l .

Misz Martineau éjszak-amerikáróli érdekes munkájában e’ sta
tus’ különféle viszonyai felől olly módon szól, melly nekünk egy
nél több uj felvilágosítást nyújt. A’ színesek’ ottani polgári viszo
nyairól következőt mond: „Még mielőtt Uj-Angliába jövék, azt 
beszélte egy bostoni előkelő, kivel a’ Missisippin összcjöt ék, hogy 
a’ színesek Uj-Anglia’ statusaiban a’ legjobb bánásmódot tapasz
talják , és hogy gyermekeik különösen számukra alkatott iskolák
ban neveltetnek. Én máskép találtam. Vannak igenis Uj-Angliá- 
ban a’ színes gyermekek’ számára iskolák, de most már elzárva 
vagy lerontva voltak, vagy hengereken gördiltettek ki egy olly 
szelíd status’ határain, melly nem akará megengedni, hogy színes 
polgárai neveltessenek is. — Egy színes polgár családostul együtt

*) „La discipline est ausgi néccssairc aujt opinions qu’ aux grandcs 
armées. Dans nnc clianibre, oü tous les deputes tiennent á parier, 
il n y a que des paroles perdues, il n’y á point de debat.“
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saját templomi-pádéból kivettetett, minthogy feje'r rokonai azt 
hivék, hogy színesnek oldala melleit nem tiszteltethelik általok az 
Isten. Hogy egy színesnek fejér rokonával egy asztalnál nem 
szabad ennie, hogy számára egy külön karzat a templomban ki
jelelve, hogy collegiumokból, köz tisztségekből, mesterségekből, 
tudományos társaságokból ki van zárva, ’s általában semmi társa
ságban nem mutalkozhatik, ha csak sértéseknek ki nem akarja 
magát tenni, ez minden idegen előtt épen olly különösnek tetszhe- 
tik, mint azon számos egyéb méltatlanságok, mellyeknek a’ szí
nesek minden amerikai előtt ki vannak téve. Még nem régideje 
nyilalkoztatá egy bíró Gonnecticutban a’ törvényszék előtt, hogy ő 
nem tekinti a’ színeseket törvényes polgároknak. Természetesen 
jobb gondolatokra hozák; de már elég tanúsága ez, a’ színesekről 
milly nézetek elterjedvék, ha még bírók is illy véleményeket nyil
vánítanak. —“

„A’ mi Amerika’ egyéb állapotját illeti, úgymond Misz Marti- 
neau, az európai sokáig nem tud ottan eligazodni. Itt a’ gazdagság 
utáni bohó kapkodással és a’ természeterők’ szintolly hatalmas mű
ködéseivel találkozik. Itt minden segédkezet nyújt, uj teremtmé
nyek’ alkotására, ’s a’ végellenségig menne, ha azon csudákat, 
mellyeket a’ természet még az ottani vadonokban is fejt ki, elő
számlálni akarnók. — Anyagi gazdagságaikra nézve megmérhet- 
lenek az egyesült statusok, és lakóik’ különnemű származásai nem 
csekély hasznokat nyújtanak az országnak. Bárm illy nagyon hí
zelgő legyen is valamelly nemzet' kevélységének, hogy a z  egy 
köz törzsöktő l veszi eredetét, végre még is csak jobb, ha több 
nemzetekből van szerkesztve. Mihelyt azok anyagi és szellemi 
tulajdonok által kitűnnek, mihelyt a’ nemzeti előítéletek elenyész
nek, ’s a’ lelki segédforrások szaporodnak, a’ nemzeti character 
magától kifejlődendik. — Az egy esült statusok’ legérdekesebb szemé
lyes köreihez tartoznak az úgynevezett remeték (so litaries) , ma
gányosan lakó családok, nem egyes emberek. Egyszerűéi több
ször valék életmodjok’ tanúja. így látogatók meg Uj-Hampshire- 
ben egy családot, melly már negyvenhat éve a’ világtól egészen 
elkülönzötten élt, és embert soha sem látott, ha csak nyári hóna
pokban néha egy utazó oda nem tévedett. Dél-Carolinában a’ fiák 
korán átveszik a’ földeket és rabszolgákat, a’ lányok pedig majd 
gyermekségükben férjhez mennek, úgy hogy nevelésük tulajdonkép 
alig kezdethetik meg, és korábban is végeztetik, mint akárhol. 
A’ legműveltebb termesztők és gyarmatosok ez uj kerületekben 
minden másról hamarább gondolkoznak, mint a’ nevelésről; de 
máskülönben nem isjőnének ide. Épen olly mulatságos mint szo
morú, az e’ vidékekbeli fiatal embereket vizsgálni. Némellyek, 
kik magukat jobb életmódra tartják képeseknek, elégedetlenek; 
mások pedantok; némelly fiatal lányok regényesek, és mindez 
gyakran annyira megy, hogy az idegen majd kénytelennek hiszi 
magát, a’ felötlő mindezen jelenetek’ és személyek’ valóságán 
kételkedni. Azon kevés jobb nevelésüek, kik pénzt szerezni ide 
jőnek, átlátják ugyan az itteni nevelésmód’ kábaságát, de tudják, 
hogy illy társaságban csak akkor becsültetik az ember leginkább, 
ha a’ leggyorsabban tud gazdagsághoz jutni. — A’ négerkalibák 
látogatása Dél-Amerikaban utálatot gerjeszt, bárhol lássuk azo
kat. Valami medium azok egy majomistáló és emberi lak közt. A 
velők született jó-izlés, melly állal különben a’ négerek kitűnők, 
itt egészen el van enyészve. A’ sötét-barna, czélszerütlen, kis 
kalibák, a’ tűz körül kuporodó kisdedek, a’ felnőttek’ állalias<maga- 
viselete, az öregek’ baromi öröm- és haragkilörései, mind egy enlőn 
utálatosak. Valamivel vidámabb lesz a’ látmány, ha a’ kisded fe
keték a’ napnál a’ kalibák elölt játszanak, de különben egy őrül

tek-házban sokkal kevésbé fájdalmas a’ látogatás, mint egy gyar
matnak valamelly négerlakhelyében.“

F r a n c z i a  j o u r n a l i s t i c a i  f u r c s a s á g .
Már néhányszor mulattattuk olvasóinkat a’ franczia journalis- 

tica’ botlásaival; így tavaly a’ bardievi fürdőről, a’ rabszolgák
ról és hg. Metternichnek Polotechaj úrhoz intézett leveléről, az 
idén pedig az éjszaki felső tábláról ’stb. Szolgálunk jelenleg egy 
nem kevésbbé csodálatos meséről, melly a’ „ L'Eclio francais“ 
f. e. 55dik számában febr. 2 2 dikén olvasható, ’s így hangzik:

„Bécsből febr. 9kéről ezt írják: Magyaroi’szág’ királyi kor
mánya a’ nagy országgyűlést, mellynek legott (incessament) kell 
vala megnyittalnia, jövő October’ lsejére halasztotta. íme a’ kör
levél, mellyet a’ kormány e’ tekintetben Magyarország’ vármegyéi
hez bocsátott:“

„„Megfontolván azt, hogy a’ tél’ zordonsága ’s a’ Duna’ ára
dásai a’ közösülést Magyarország’ belsejében nehezítik, sőt majd 
lehetetlenné teszik a’ mostani időszakban; megfontolván, hogy a’ 
tavasz’ kezdetével következnek folytonosan a’ mezei munkák, a’ ve
tés, a’ szőllőmivelés, az aratás, a’ szüret ’stb. mik az időt igen 
drágává teszik a’ földtulajdonosokra nézve; tudva lévén, hogy 
Magyarország’ követeinek nagyobb része földbirtokos, hogy ezek 
foglalatosságaikban elakasztva ’s megkárosodva lennének, ha kény- 
teleníttetnének az országgyűlésben ülni, a’ helyett hogy érdekei
ket előmozdítsák: a’ kormány a’ magyar nagy diaetának összejöve
telét jövő October hó’ első napjára halasztja. Ezen országgyűlés’ 
helye most is , mint annak előtte, Pozsony városa leend.“ “

,,A’ magyarhoni hírek legkevesbbé sem kedvezők; a’ földin
dulások, a’ Duna’ kiöntései, a’ nagy hideg ’s a’ sok hó tetemes 
pusztításokat okoznak, a’ mihez még járul a’ parasztok’ zendülése, 
melly egyike Magyarország’ legnagyobb ostorainak. Több vidéke
ken a’ parasztok még a’ rendes szakmányt (robotat) is megtagad
ják, úgy hogy katona-erőhez kell nyúlni rendrehozásukra. Sokan 
közűlök teljességgel nem akarják magokat a’ törvényes hatosán 
alá vetni, ’s a’ nagy hideg’ daczára a’ hegyekben ’s erdőkben ke
resnek menedéket, azértis félhető, hogy elérkezvén majd a’ szép 
időszak, haramja-csoportokat képzendenek. Leginkább a’ pan
dúrok,  ma g y a r o k  és c z i g á n y o k  (les Pandurs, les Madgiars 
et les Tsigans *) nyilvánítnak lázadás-szellemet, mig .Magyaror
szág’ és Erdély’ szláv népségi az ország’ törvényeinek ’s intézkedé
seinek lélekisméretesen hódolnak. Közönséges a’ meggyőződés, 
hogy az országgyűlés, mihelyt össze leend hivatva, orvosolandja 
a’ betegségeket, mellyekben Magyarország szenved. — A’ görög 
szertartásit papság, melly hamisan vádoltatik a’ nép’ fellázasztá- 
sáról, buzgósággal ’s hajlandósággal támogatja a’törvényhatóságo
kat ’s földesurakat; közbenjárása mindenkor halhatósb a’ fegyver
erőnél, mert e’ clerus határtalan befolyással van a’ parasztok’ in
dulatjára, kiknek nagy obb része a’ görög szertartást követi.“ (Sic!;

11 e f  o r m.
A’ fellázasztás (Revolulioniren) annyi mint az országok’ és 

törvény hozatalok’ kifejlődésének feldulása, felforgatása! Ha ez áll, 
valljon lázasztanak e fel többet felülről vagy alulról?! — A’ nép 
és uralkodó nemzetsége közti nagy egybekötletés az örökösmo- 
narchiában egyedül a’ történetírás általszenlesilletik. Az öróküs-

*) Hihetőleg czigányok értetnek itt. noha tulajdonkénen czig.íny 
francziaul bohémé, bohemien. A’ s»erk.
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monarchia* szentsége a* történeteknek egy a’ nép* belső érzetében 
élő nagy természet-szemlélésen alapul, melly a' történeti alakok
ban belső szükséget és azok’ kifejtésében egy isteni világrend’ me
netét’ isméri meg, melly ezokból a’ monarchia’ szerkezetét és az 
uralkodónemzetség’ történeti egybeköttetését a’ népélettel nem e- 
setlegesnek, hanem maga az Isten által szentesített ’s az ország’ 
legbensőbb természetében alapult léteges egybeköttetésnek tekinti. 
Csupán történeti álláspontból lehet megmutatni, hogy az „Isten’ 
kegyelméből“ ’s a’ fejdelemség’ és királyság’ isteni jelentősége igaz
ságon alapulnak. — Ám ha magok az uralkodók szétszaggatják 
a’ történeti köteléket, melly őket a’ néppel egyesíti, ha magok meg
sértik az ország’ történeti kifejtésének szentségét, szent maradhat 
e még akkor méltóságuk ? Mi jogra támaszthatják akkor uralko
dásukat? És mi más a’ trónbitorlat mint nem történeti jogra épí
tett uralkodás?! — A’ korlátlan népfelsőség természetes szülötte 
a’ korlátlan fejdelemfelsőségnek, melly akkor jőve létre, midőn 
a’ nép- valamint a’ fejdeleinjog’ Istentől eredetiségét megismérő 
történeti elv elveszteték; mert egyik egyoldalúság örök természet- 
törvények szerint tétre hozza a’ másikat, mint szükséges ellenté
tét. — A’ franczia revolutio az országoshatalom’ és a’ népélet’ 
minden egyes műszereinek eltörlésével, minden individuális köz
ségek- és országos testületeknek, a’ fő- ’s tartományi rendeknek, 
az önálló országos testületeknek megsemmisítésével kezdődvén, az 
országszerkezet’ teljes felbomlásával végződött. — Törvényhozá
saink közül olly soknak reformjai máskép kezdődtek e? ’S mikint 
fognak végző'dni?! — Ha az ország’ egész individuális szerkeze
tét elrontjátok, azt hiszitek e , hogy a’ monarchiát, az összes or
szágszerkezet’ e’ legindividualisabb műszerét, az egésznek szét
bontásában egyedül fentarthatjátok ?! — Schulz H.

1  i O

Mi a’ nép .
(  Rövid eszmékben.)

Hová a’ szerencse fordul, oda hajlik a’ nép’ kegye is.

A’ nép’ Ítélete soha sem marad középúton. Emel és megbuk
tat, istenít és gyűlöl. Egy sokfejű állat a’ nép, egy szüntelen a- 
pályban és áradásban levő tenger.

- - «
Ha a’ nagy tömegre, mint az minden országban és minden 

időben volt, egy futólagos pillanatot vetünk, hajlandók leszünk, 
azt minden helyen és minden időben egy csudálatos ellenmondások
ból összerakott ugyanazon lénynek nyilatkoztatni. Úgy találjuk, 
hogy az váltva állandó és változékony, jótevőjeit szenvedélye
sen szerető ’s egyszersmind háladatlan irántok, jámborlelkű és dü
höngő, makacs és vezérelhető; szeretetében kicsapongó és gyülel- 
ségében engesztelhetlen.

Kerüljétek, a’ mi csak a’ népnek tetszik: lármával határoz 
az, nem értelmes fontolással. Thucydides.

A’ nép nem fontolgatva, hanem zuhatag gyanánt rohan a’ 
dolgokhoz. Herodotus.

A’ népnél nincs tanács, okosság, megválasztás, szorgalom — 
önkény szerint ítéli a’ legtöbb esetet, Hiedelem szerint keveset.

Cicero.

A nép hajlandó a’ gyanuskodásra, könnyen hiszen és megra

gad minden újat, főkép ha szomorító, — a’ hallottakat kivitt igaz
ság gyanánt veszi. Tacitus.

Hasonló rajzolatok találtatnak Lirius’, Salustius’, Seneca’ Curtiua’ ’stb. 
irataiban.

A’ ki jótéteményt nyújt, mond lacedemoni Chilo, felejtse el, 
és ki elfogadta, mindig emlékezzék rá. Egészen máskép van ez a- 
zonban a’ népnél. Magasztalja és túlbecsüli a’ jót, mellyel mások
nak nyújt; és kisebbíti, elfelejti mindazon szolgálatot, mellyet 
neki tettek.

Anacharsis, egy szittya bölcs, igy szóla az athéni gyüleke
zetekről csudálkozva: „Itt a’ bölcsek teszik az indítványt, ’s a’ bo
londok határoznak.“ Feneion.

Egy franczia zsebkönyvben így festetik a’nép: Mindent teszek, 
’s még sem vagyok semmi. Cselekszem jót és cselekszem roszat. 
Mindig engedelmeskedem, mikor parancsolok. Többet adok, mint 
elfogadok. iVevemben alkottatik a’ törvény; és ha ütök, önmaga
mat ütöm.

Valódi népháláról kevés tanúságot lelünk a’ történetekben.
A’ nép egy hívtelen és állhatatlan gyámol. Ez okból mindenre 

használható. Goldsmith.

Soha sem éri fel a’ nép a’ szabadság’ valódi fogalmát. Sza
badságért kiáltoz, a’ nélkül hogy tudná, miben áll az.

Mind a’ mellett, hogy nagyon szeretem a’ szabadságot, mégis 
inkább kívánok egy orozlán’ körmei alatt, mint szakadatlan kitéve 
lenni ezer patkányok’, polgártársaim’, fogainak. Voltaire.

Teljes szabadságot engedni a’ népnek, épen olly ártalmas, 
mint teljes szolgaiságot róni rá.

A’ nép sem egész szabadságot, sem egész szolgaiságot nem 
bírhat el. Tacitus.

CFolytuttatik.)

I g a z í t á s .
Peregriny Elek ur a’ S zázadunk ’ ez évi harmadik számában 

a’ 22. lapon állítja: „Majland, olaszul Milano, Lombard-Velencze’ 
fővárosa, eredetét az etruscusoknak köszöni.“ L ic iu s, V. k. 
34. része’ végén az Italiába Belloves alatt bekelt gallusokról ezt 
írja: „Quum quo in loco insederant, agrum Insubrium appellari au- 
dissent cognomine Insubribus pago aeduorum ; ibi omen sequentes 
loci condidere urbem: Mediolanum  appellarunt“, ’s így szerinte 
Majlandot vagy Milánót, mivel ez Mediolanum, fenéktől kezdve 
a’ gallusok vagyis czelták építették. Várady János.

T o l v a j o k .
Liverpoolban 4200 nő és 4520 férfi gonosztevő van; ez utób

biak közt 2270 van a’ tolvajságot mesterség gyanánt űző, a többi 
csak nyert alkalomkor lop; mindannak, a’ mit egyesített erővel 
eltulajdonítnak, összes summája ez év’ folytában nem megy keve
sebbre 4,900,000 tallérnál. 1815-ben 13,506 személy fogatott be, 
és 2138 állíttatott itélőszék elébe. Ugyanaz évi júliusban 914 tol
vajt födöztek fel, még a’ 18-dik éven túl nem haladottat, ’s azon 
időben 1500 ismért tolvajok ültek börtönben. 1836-diki júliustól 
1837-diki septemberig 2339 még nem tizennyolcz éves tolvajt zár
tak fogházba.

P O Z S O N T B A N .
Alapítá es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



F e l e l e t .
Kunoss ur' válaszára.

Kunoss ur felszólításomra adott válaszában közönséges tör
vényszéki polgári m agyar törvényem ’ fő osztályai, t. i. az egész
nek négy könyvre, és mindegyik könyvnek fő részekre osztása 
ellen kifogást nem tevén, következőleg, minthogy követelt rendszer
elleni botlásaimnak egyenkénti kijelelésére és kivivására volt fel
szólítva, a’ fő felosztásoknak , mellyek mégis a’ tudományos rend
szernek leglényegesb részeit teszik, hibátlanságát elismervén, 
csupán csak néhány tárgyat jelel ki, mellyek vélekedése, vagy mint 
ő mondja, meggyőződése szerint munkámban nem illő helyen ál
lanak, vagy is más szavakkal, munkám’ követelt rendszernélküli
ségének, jelen válaszában is szóval ismételt vádjától tettel eláll, 
és csupán azt iparkodik kivívni, hogy a’ tárgyaknak rendszeremhez 
illesztésében néhol hibáztam. — Ha Kunoss ur az igazságot, melly’ 
mindenek fölöttiségének válasza’ végén szóval hódol, szívére vé- 
vén , munkájának előszavában azt mondotta volna: hogy abban 
azon hiányokon, mellyek törvénytudományunkról eddig kijött ma
gyar munkákban némelly tárgyaknak, véleménye vagy meggyő
ződése szerint, nem illő helyen álló előadása által léteznek, segí
teni igyekezett, és munkája’ bírálatának czáfolatában szinte ezen 
értelemben nyilatkozott volna; bizonyára sem bírálója Georch, 
Kövy, ’s Szlemenics’ munkáit meg nem említette, sem én hozzá 
felszólítást nem intéztem volna, minden okos ember bélátván 
azt, hogy emberi műv teljesen tökéletes nem lehet.

Ezeket itt átalánosaft előre bocsátván, lássuk már, valljon 
valóban botlások e azok, a’ miket munkámban Kunoss ur azokká 
bélyegez.

Kunoss urnák munkám elleni vádjai e’ következők: 1) Hogy 
én a’ személyekről szóló Iső könyvemben, jelesen annak az önál- 
lásu személyekről értekező Iső részében önállásu személyek közzé 
a’ fejedelmet és annak törvényt álló képviselőjét, a’ királyi fiscust, 
a’ nemeseket, a’ városi polgárokat, és a’ szabadosokat számítván, 
egy szakaszban egy egyes személyről, a’ kir. fiscusról, háromban 
pedig a’ nemesekről, városi polgárokról, és szabadosokról, tehát 
egész nép osztályokról értekezem, továbbá hogy munkám I. köny
ve’ II. részében az úri hatalom alatt egy szakaszban a’ szolgákról, 
másikban a’ jobbágyokról, és így ismét egy néposztályról tanítok, 
következőleg- személyekrőli tanításomban egyes személyeket egész 
néposztályokkal, láthatólag minden fő elv és helyes rend nélkül, 
összekeverek. — 2) Hogy az atyai hatalomnak ismértetését, és a 
szülőknek es gy ermekeknek kölcsönös igazait előbb terjesztem elő, 
mint az atyai hatalomhoz jutásnak módjait, jelesen a’ törvényes 
gyermeknemzést és annak kútfejét, a’ házasságot, holott mindenki 
úgymond, előbb jegyes, előbb házas, mint atya. — 3) Hogy a

korona ’s más királyi javakról az első könyvben a’ királyi fisctis 
alatt szólok, jóllehet ezen tanítás, tulajdon felosztásom szerint is, 
a’ második könyvbe tartoznék. — 4) Hogy a’ vadászatot, madará
szától, sőt halászatot is az eredeti jószágfoglalás’ czíme alatt adom 
elő, jóllehet Verbőczy Iső r. 24 ez. a’ halászatot nyilván a’ birtok’ 
haszonvételei közzé számítja, és ha következetesek akarunk, úgy
mond, lenni, a’ madarászától és vadászatot a’ cserjék és erdők’ ha
szonvételei közzé kell számitnunk. — 5) Hogy a’ sajátainkkal egy
bekötött törvényes terhek’ czime alatt a’ leányi negyedről, hajadoni, 
özvegyi ’s hozományi igazságról, és a’házassági törvényes jutalom
ról értekezem, ellenben pedig a’ nem tilalmazott investitiókat, ’s 
az igazságos követelményi adósságokat oda nem számítom. — 6 ) 
Hogy a’ házassági kötésbeli jutalomról is a’ most érdeklett czím 
alatt szólok, jóllehet követelt rendszerem szerint a’ kötéseknek 
vagy is egyezségeknek a’ harmadik könyvbe kellene tartozniok. —
7) Hogy munkám’ II. könyve’ Iső részének tárgyául a’jószágszer
zésnek módjait teszem, és mégis az örök cseréről és adásvevés- 
rőla’ III. könyvben az egyezések és szerződések között szólok. Vég
re — 8 ) Hogyha már a’vagyonszerzés’ elvét választóm jószágokról 
szóló könyvemnek alapjául (a’ sajátszerzés’ módjait választóm jó
szágokról szóló könyvem’ első részének tárgyául, kellett vala 
mondania); annak két módját kellett volna először is megkülönböz
tetni, az örökös és ideiglenes vagyonszerzést, és mind a’ két rend
belit ott előterjeszteni.

Az első vádra nézve azt, Kunoss uron kívül talán, senki sem 
fogja tagadni, hogy a’ ki közönséges törvényszéki polgári törvé
nyünkről, jus judiciarium civile, irt munkájának egyik fő osztály- 
tagjává a’ személyeket és azoknak személybeli különbségükből ere
dő külön jogait teszi, annak, ha következetes akar lenni, nem
csak az egész néposztályokról, hanem mindazon, habár egyes, 
személyekről is kell ottan szólani, kiknek ezen törvény körébe 
vágó kiilönjogaik vannak ; minthogy tehát a’ fejedelem közönséges
törvényszéki polgári törvénybe vágó legjelesb és legnagyobb kitér 
jedésű különjogokkal bir, őt és , a’ kiben ezen jogai összeponto- 
sitva vannak, a’királyi fiscust helyes rendszer szerint a’ személyek
rőli tanításból kihagyni nem lehet, valamint szinte hasonló oknál 
fogva a’ szolgákat sem. — Lám Kimoss ur maga is polgári magán
jogának első könyvében a’ pórságról, polgárokról, szabadosokról, 
nemesekről, országnagyokról ’s egyháziakról, vagy is néposz
tályokról tanít, és mégis nem néposztályokról is, úgymint a’ je
gyesekről, házasokról, törvényes és törvényesitett gyermekekről, 
gyámokról, árvákról, sőt egyes személyekről, például 8 6 dik lapján 
a’ nádornak, bánnak, ’s tárnoknak külön jogaikról is értekezik. 
Azt pedig, hogy az épen most mondottaknál fogvást hogyan Ír
hatta Kunoss ur válaszában e’ következő szavakat: „Különösen mi
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a’ királyi ügyészt illeti, róla szintúgy nincs helyén az első könyvben 
szólni, mint nem volna p. o. a’ szem éiynökröt, a' bánról, a' tárnok
ról, vagy más, illy főhivatalt viselő, 's mint illyen, különös jogok
kal bíró személyekről“ — értse a’ ki tudja, de én nem értem. Vagy 
talán az illyen tanítások szerinte csak másoknál rendszernélküliek, 
ő nála pedig rendszeresek?

A' második váddal, úgy tetszik, csak kegyes tréfát akart Ku- 
noss úr űzni, hogy az olvasó elmés ötletein kaczaghasson; mert 
abban mégis komolyan botlást ő sem láthat, hogy az atyai hatalom
ról értekezvén, először annak, mint főtárgynak, mivoltát, azután 
a’ hozzájutásnak kútfejeit, és végre megszűnésének módjait ma
gyarázom. — Nem is tudom, mit mondana Kunoss ur, ha valaki, 
az ő okoskodását követvén , munkáját annál fogva rendszernélkü
linek vitatná, mert a' szülei hatalomról előbb tanít, mint a’ gyer- 
mektörvényesitésről, holott a’ törvényesités, mint ok, a’ szülei 
hatalmat, mint okozatát, megelőzi.

A’harmadik vádra nézve: mindenki tudja, a'ki törvényünkben 
valamennyire jártás, hogy több ollyan tanítások vannak, mellyek 
törvényünknek több tárgyaiba vágnak. Ezeket logicai botlás és 
erőszakos beszúrás’ vétke nélkül akár egyik akár másik ollyatén 
tárgynál elő lehet terjeszteni. Én az illyeneket azon tárgynál szok
tam előadni, hol az által az előterjesztésnek világossága tetemes
ben nyer. — Hlyen tárgy a’ fejedelmi javak’ természetérőli tanítás 
is , t. i. ezen javaknak jogbeli természete kiilönféleségökhöz ké
pest különböző lévén, reájok nézve a’ királyi fiscusnak jogai kü
lönbözők, és így azoknak világos értelmére igen czélirányos ezen 
jószágok’ természetének különbségét a’ királyi fiscusnál szóló ér
tekezésben előterjeszteni. — lllyesmit minden követelt egyedüli 
rendszeressége mellett maga Kunoss ur is teszen munkájában. 
Így például az eljegyzésről, a’ házasságról, a’ szolgákról első 
könyvében értekezik, jóllehet az eljegyzés és házasság valóságos 
szerződések lévén, és egyik ember másiknak szolgájává, a kény- 
szeritett szolgaságnak kevés eseteit kivéve, szinte szerződés ál
tal tétetvén, az ezekrőli tanítás a’ szerződések közzé is tartozik.

A' negyedik vád csak akkor volna alapos, ha azon jegyek, 
mellyek az eredeti foglalás’ képzetéhez tartoznak, a’ vadászat, 
madarászat és halászatban fel nem találtatnának, a’ mit mégis 
Kunoss ur sem állít. — Sőt épen akkor követtem volna el logicai 
hibát. ha Kunoss ur’ útmutatása szerint a’ vadászatot és madará
szától a’ cserjék’ és erdők’ haszonvételei közzé számítottam volna, 
törvényeink szerint a’ határ’ nem tilos részében ollyanok is saját- 
jokka tehetvén vadászat vagy madarászat által a’ vadat, kik a’ ha
tárnak nem urai, 's kiknek cserjéjük és erdejük nincsen.

Az ötödik vád egyedül a’ törvényes terhek' jelentésének el- 
csavarásán alapul, mellyet annyival kevesebbé lehetett az igaz
ságosnak látszani akaró Kunoss úrtól elvárni; mivel minden fél
reértés’ eltávoztatása végett mindjárt az érdeklett értekezésemnek 
elején nyilván kifejeztem : hogy törvényes terhek alatt azokat ér
tem 's értetni akarom, mellyeket sajátainkkal egyenesen maga a' 
törvény kapcsol össze. — Az érdeklett szavak’ ezen valódi jelen
tésének visszaállítása által szemlátomást maga semmiségébe ro
gyik a' válaszoló urnák ezen egész vádja. — Az pedig, hogy az 
altalam ide számított terheknek birtokosai már eredetileg ki van
nak jegyezve, épen egy ok arra: hogy e' terhek másféle terhek
től elválasztva sajátaink’ törvényes tulajdonai, attribútumai, között 
külön előterjesztessenek.

A' hatodik vád szavaira nézve ugyan megáll, de nem Kunoss 
ur áltál neki adott értelmére és következtetinényére nézve. Tudni 
illik a' házassági kölesbeli jutalomról, de dote contractual!, az

érdeklelt helyennem vigyázatlanságból, sem nem azért, a’ mit 
Kunoss ur szívesen elhitetne olvasóival, mintha t. i. nem tudtam 
volna, hová tartozzék szoros rendszer szerint e’ tárgy, hanem 
más igen fontos, ’s a’ rendszerrőli eltérésemet eléggé igazoló 
okból értekeztem. Ennek megmutatására szóról szóra ide mel
lékelem érdeklett tanításomnak kezdetét: „Az önkényes köte
lezés által szerződött házassági jutalomnak, dós contractualis, 
fejtegetése, mivel nem egyenesen törvényen, hanem kötésen épül, 
ezen értekezésnek tárgyai közzé ^szoros természete szerint nem 
tartoznék ; mivel mindazáltal némelly tulajdonságaiban a’ házassági 
törvényes jutalommal, dós legális, megegyez, némellyekben pe
digkülönbözik; az előterjesztésnek világossága, melly az illyetén 
tárgyaknak egymás ellent való állítások által szerfelett nyer, azt 
kívánja: hogy itten inkább, mintsem alább, hol az egyezésekről 
szó leend, adattassék elő.“

A’ hetedik vádra mind azok illenek, miket a’ harmadiknak 
megczáfolására fen előterjesztettem, mellyekhez rendszerem’ 
igazlására még az is járul, hogy második könyvem’ sajálszerzés’ 
módjairól szóló első részének ötödik értekezésében az egyezés ál
tali saját átszállításnak általános feltételeit kimerítőleg előszám
láltam, és igy a’ rendszer’ kivánatainak ott is megfeleltem. Végre

A’ nyolczadik vádra nézve: második könyvem’ első részében 
az ideiglenes vagyonszerzésről azért nem teszek említést, mert 
az oda nem tartozik; mivel én ott a’ sajátszerzés’ módjairól, de 
modis dominii acquirendi, szólok, már pedig ideiglenes vagyon
szerzés által a’ vagyon sajátom, dominium meum, nem leszen,— 
az illyen vagyonban, h. t. lső r. 1 0 2  czímjének és az 1647diki 
125dik törvénynek értelme szerint, a’ beléruházott pénzemen túl 
egyéb sajátom nem lévén.

Ezeknek előterjesztése után egészen a’ dologhoz értőkre 
hagyom annak elítélését: valljon Kunoss ur, a’ rendszert az egész 
tudósvilágban bévett és ugyanazért minden írónak zsinórmértékül 
szolgaló értelme szerint vévén, igazságos volt e , midőn érdeklett 
munkámat a'közönség előtt ismételve rendszernélkülinek állította? 
— valljon valamellyik altala fennen követelt ’s rendszernélküli
ség’ szennyét magara vonó botlásnak valóságát ’s igy munkám' becsét 
kisebbítő állításának alaposságát felszólításomhoz képest úgy mint 
férjfiúhoz illik, ki vítta-e? valljon nem építette e mások’ igaz
ságtalan lealázására önmagának felmagasztalását, midőn elősza
vában azt mondani nem átallá: „hogy majdnem évezredes alkotmá
nyunk fönálása óta, némelly igen középbecsü fordításokat kivevén, 
egy rendszeres magyar törvény tudomány sem jelent meg nyel
vünkön! Én igyekeztem segítni a' bajon“ ’sat. ?

Abban pedig, mire válaszának végső szakasza mutatni látszik, 
félreértette Kunoss ur felszólításomat, mintha én az állal arra 
czéloztam volna, hogy érdemeimet ismérje e l, ’s hogy azokat 
méltassa. Isten mentsen, én ezt sem tőle sem más akármelly Író
tól nem kívánom. Az én követelésem egyedül a’ szoros igazságra 
van szorítva, hogy tudniillik, a’ mint felszólításomban nyilván is kije
lentéin, munkáimat senki se rágalm azza , azaz alaptalanul állított, 
’s be nem bizonyított hiányokról ne vádolja, és azon dicséretet, 
mellyre azokat dologhoz értő férjíiak méltaták, mint lettet a’ kö
zönség előtt gyanúba ne vonja. Szlemenics Pál.

A* nemzet i  jól l é t ről .
Semmi allat e’ föld' kerekségén annyira nem vitte a' tökélyt, 

mint az ember.1) E z, a’ maga földi pályáját az állatokkal együtt

') Tulajdonképen csak az ember képes valódi tökélytsbülésrc; mert, a 
mi némelly házi állatoknál annak látszik, valóságban nem az. A snerk.



a legalsó lépcsőn kezdte, sőt, ne mondjam, minden jóllétének 
elemét azoktól tanulta, ’s a’ majmolás’ sükeres analógiájától lel- 
kesíttetvén , ügyességét annyira vitte, hogy tanító mestereit vég- 
hetetlen hátrahagyván, nem csak magát bámulandó magas tökély’ 
fokára emelte; de még állattársainak, sőt a’ természeti bárgyú 
tárgyaknak tökéletesítésére is utat nyitott.i 2)

Igaz, hogy a’ mivelődés, vagy a’ tökélyre törekvés, véghe- 
tellen akadályokkal, kínokkal, önmegtagadással, költséggel, bú
gonddal, keserűséggel’stb. van párosítva; ugyannyira, hogy ezen 
tekintetből majdnem azt kellene mondanunk Rousseauval, hogy 
a’ természeti vad állapot, illy sok bajokat nem ismérvén, jobb a’ 
műveltségnél, mellyben a’ jóllétet illy drágán vásároljuk meg; de 
minekutána bizonyos az, hogy az emberi nemzet, mihelyt szapo
rodni kezd, vad állapotban meg nem élhet, mert egymást időnap 
előtt kivégezné, midőn ezen vérengző természetét még mai napig, 
a’ legfényesebb miveltség’ állapotában, sem tudta egészen levet
kezni ; — azonban az is bizonyos, hogy a’ miveltség, bármelly 
kínjába kerüljön is az embernek,de annak öröme és jutalma is annál 
felségesb, mennyeibb, minél több munkába és maganieglagadásba 
kerül annak elérése, minthogy a’ természet semmit ingyen és kön
nyen nem ad, hanem a’ jutalmat a’ munka’ súlyához mérsékli. In
nen nyilván van mind az, hogy az emberi nemzet, ha e’ földön bol
dogul akar élni, ezt csak a’ tökélyre és miveltségre törekedés 
által éri éi ,  mind az, hogy egyedül magán, ön szorgalmán és 
iparkodásán áll, olly boldogság’ fokát, minő tetszik, magának készí
teni, mert ez csak igy ekezetünktől függvén, a’ melly mértékben 
magunkat megerőltetjük, boldogságunk’ vagy jóllétünk’ foka is 
azon iparunkkal lesz sulyegyenletben.

Milly sok ezernyi kellemeket, örömöket ’s kényelmeket élde
lünk ma a’ miveit társasélelben, mellyeket az emberi nemzet 
annál kevésbé ismért, minél feljebb menünk visszafelé a’ társa
ságok'kezdetére,— sőt sok nemzet, melly a’ miveltség’ analógi
áját (?) meg nem ízlelte, még ma is úgyszólván csak sárfertő
ben teng a’ miveit nemzetekhez képest! Egy miveit országban a’ 
szegény koldus is boldogabb, mint a’ miveletlen honnak királya.3) 
Hát a’ gazdagok és hatalmasok egy miveit hazában milly boldog
sággal, mily kényelemmel élnek! Oh ezt nem lehet tollal lerajzolni!

Valóban, ha az életnek van valami becse, az egyedül a’ mi- 
veltségben, ezen Pandora’ szelenczéjében foglaltatik. A’ miveltség, 
vagy tökélyre, nemesbiilésre törekedés, azaz egyetlen egy kulcs, 
melly állal a’ roppant természet’ kincsvárába bemehetünk. E’ 
nélkül az élet nem élet, hanem elkárhoztatolt számkivetés.4)

De az a’ különös, hogy ez a’ drága kincs, ez a’ miveltségi 
vagy neniesbűlési szent tan, soha sem tenyészhetett szabadon, 
bátran és törvényesen, mert a’ miveit lelkek soha sem szaporod
hattak olly számra, hogy a’ szótöbbséget megnyerhették volna; 
és így az elfogult sokaságnak részint rövidlátása, részint önhasz

i)  E’ tbeoria egy kissé igen materiális, nem is egyez meg azzal, mit
a’ legmélyebb eszmélkcdök, mint Herder, Fichte ’s mások e’ tárgy
ban állitnak. A’ szerk.

*) Ezen véleményben sem a’ koldusok, sem a’ királyok egykönnyen 
nem leendnek. Az utóbbiakról legalább ezt minden bizonyossággal 
fcltelietni, mert máskép már több illynemü fejedelmeket lelnénk, kik 
koronájokat valamelly müveit ország’ koldusbotjával felcserélték; 
valamint talán még a’ londoni koldusok sem vonakodnának nagyon 
valami miveletlen hon’ koronájának elfogadásától. A’ szerk.

4) Azon miveltség, melly által a’ roppant természet’ kincstárába beme-
mehetni, olly ritka adomány, hogy azt százezerek közt alig egy
éri el. így igen szomorú volna, ha mindazokat, kik e’ nélkül élni
kénytelenek, teljességgel ncm-élöknek kellene tekinteni. Illy téte
lek csillognak ugyan (purpureus, laté qui splendcat, unus ct alter 
assuitur pannus), de a’ hideg megfontolás’ tüzpróbáját ki nem állják.

na’ lesése ’s a’ zavarosban halászása, részint oppositiói betyár 
öröme ’stb. olly korlátok közt tartották a’ miveltség’ istenes sza
bad folyamatját, hogy az csak titokban és úgyszólván lopva ter
jedhetett ’s kaphatott lábra az oppositionak daczára is. 5) Lábra 
kapott, mert közhasznú volt, ’s midőn az oppositio látta, hogy 
azt tovább hátráltatni nem lehet ’s a’ haszna határtalan: akkor ő 
is hozzá állott, megragadta, és nem csak használta, de tüstént 
saját haszon-forrásává fordította, ’s a’ húst róla lerágván, a' sze
gény feltalálóknak csak a’ csontját vetette. A’ miveit lelkek ugyan, 
kik annak becsét érezték, mindig pártolták és elősegítették a’ tö
kélyt, valamint a’ szükséggel küzdő szegény dolgos kezek is, (bár 
titokban) űzték és terjesztették; azonban végtére mégis csak 
azok foglalták el annak legbővebb forrásit, kik azt konokúl aka
dályoztatták, ugyannyira, hogy szinte analogiakint fel lehet 
venni, hogy a’ tökély-elleni oppositio mindig a’ maga javának 
opponál, melly ha akaratja ellenére mégis kivitetik, akkor is csak 
övé lesz az újonnan felfedezett áldás’ forrása. Mert a’ mivelet
len ember, bármilly dúsgazdag légyen is , egyéb tudatlanságai 
között, calculálni, annál inkább érezni ’s előre mélyen belátni 
sem tud, hanem csak a’ jelen hasznot és éldeletet tekinti; 's ha 
még hatalom is van kezében, azt lüstint el is foglalja a’ sze
gények elől, kiket e’ szerint kenyerüktől megfosztván, őket is
mét új tökély’ feltalására kényszeríti, de ennek minden istenes 
útját tőlök törvényesen elzárja, hogy bűn legyen tökélyre töreked
ni. Pedig minden legkisebb jóllétünket ezen tökélyre törekedés- 
nek köszönhetjük. 6 *)

Az igaz útról nem csak magányos ember, de egész nemzet is 
eltérhet, mig őt vagy saját keserű tapasztalása sok idők múlva, 
vagy a’ nép’ bölcsei Írásaik által észre hozzák ’s igaz útba térítik. 
A’ melly nemzet pedig sem tapasztalással, sem bölcsei által igaz 
útba nem tér, az az ő nemzetiségének ne igen büszkélkedjék sok 
századokat ígérni, mert az örökkévalósághoz csak egyetlen egy 
igaz út, a’ lelki nemesűlés’ útja vezet, ’s ki ezt eltéveszti, bár a’ 
félvilágon uralkodjék is, csak a’ históriák’ szomorú leveleit fogja 
szaporítani. Csudálatos, hogy a’ históriákból semmi hasznot nem 
látszanak az emberi társaságok meríteni! — A’miveltségben szint
úgy túlságra mehet, és szörnyeteg ') lehet az ember, mint a’ 
miveletlenségben. ’S ha valaha, most különösen olly korszellem 
látszik uralkodni, melly azt árulja el, hogy a’ jóllétről igen sok 
embernek álfogalma van. Mit mondanánk azon földesurról, kinek 
sok gyermekei lévén, annyira szereti a’ kényelmet és jóllétet, 
hogy magától semmi éldeletet meg nem tagad, sőt a’ mint sza
porodnak gyermeki, úgy adogatná, zálogosítaná, fogyasztana 
egymásután jószágait, pusztítaná erdeit, mert jóllétet akar holta’ 
napjáig élni gyermekeivel együtt, hogy azok is roszlélről ne pa- 
naszolkodhassanak, ’s ne mondhassák, hogy szükségben nőitek 
fel. Mit mondanánk, kérdem, az illy rövidlátó házi atyáról? Egye
bet nem mondhatnánk annál, hogy ő a’ jóllétet csak a’ jelenben 
tartja, jövendőre pedig semmi gondja, melly annál keserűbb lesz, 
minél édesebb volt a’ jelen. — Már pedig egy haza hasonló egy 
házi atyához, kinek temérdek gyermeki vannak, ’s azok mindig 
szaporodnak , és léteiét századokra akarja számítani. Egy liaza-

5) llly szörnyű korlátozást talán még sem tapasztalt a’ miveltség ke
resztény "országokban, ha mindjárt néha akadályokra talált is.

A’ szerk.
6)  Megvalljuk, hogy nem egészen világos előttünk a’ beküldő ur' okos

kodása. _ A> **erk.
T) Azon miveltség, mellyben Szörnyeteg lehet az ember, talán nem va

lódi, hanem csak álmívcltség, ’s ez sem olly szükséges, sem olly 
boldogító, hogy azt a’ nemcsb élet’ feltételének kellene tartam.

A’ szerk.
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nak lehál nem csak a’ jelen jóllétei kell megfontolni, hanem kü
lönösen a’ jövőt kell szeme előtt tartani, és ehez mindig olly esz
közöket választani, mellyeket a’ jelenkor’ szelleme kíván, azaz, 
az idővel párosán mivelődni, mert elmaradni annyi, mint vesztét 
siettetni.

A’ tűz, habár néha egész városokat porrá hamvaszt is , leg
drágább elemünk marad. Hlyen eleme jóllétünknek a’ luxus is, 
mellyet áldanunk kell inkább mint kárhoztatnunk. A’tárgyban nincs 
hiba, hanem a’ veleélőben ’s a’ veleélés’ mértékében. Nem a' 
luxus, hanem a’ telhetetlen emberi kény és határtalan éldeletvágy 
vitte ma már annyira a’ korszellemet, hogy úgy látszik, mintha 
a’ közjóval senki más okból nem gondolna, mint abból hasznot húz
ni, a’ mások’ rovására; egyébiránt pedig kiki magát úgy elkülö- 
nözni látszik, hogy embertársára és a’jövendőre mi gondot se for
dít, csak maga élhesse le éltét kényelmesen, annyi életbölcse- 
sége mellett, hogy jégszíve a’morál’ hijányát politicus meleg száj
jal kipótolja. Valamint a’ szántóföldecskéből ha élni akarunk, annyi 
trágyát vagy táplálékot kell bele hordanunk, mennyi élelmei vagy 
zsírt belőle kiveszünk, különben nincs az a’ sok, melly végre el 
ne fogyjon, ha hozzá nem teszünk: így a’ hazából és a’ honi jól
létből élni akarván, azt nem csak fogyasztanunk, hanem kétsze
resen kellene gyarapítanunk, ’s a’ bölcs kormánnyal nem újat húz
nunk, sőt hálaörömmel egyetértve egy czélra dolgoznunk, és va
lamint az okos pénztősér nem csak tőpénzét nem fogyasztja, 
de még kamatjait sem költi el egészen, hanem azokból folytonosan 
neveli tőkepénzét: úgy a’ hazafiaknak is kellene a’ közjót iszonyú 
értékre nevelni, hogy az, a’ jóllétnek kiapadhatlan forrása lehes
sen. Mert hejh! vajmi csiklandós idők és körülmények vannak 
még hátra! És midőn sokszor olly csapásokat is megérünk, mel- 
lyek még azelőtt soha sem történtek, mennyire nem illenék készen 
lennünk ollyanokra, mellyek közönségesek.

Ha egész nemzet, közakaratúl egyet nem ért a’ tökélyesülés- 
ben, akkor magányos nagy honfiaknak igyekezeteik, áldozatjaik, 
óriási vállalataik nem csak sükeretlenül maradnak, ’s rettentő nagy 
summák haszontalan sárba hajíttatnak; de még az egész hazafiúi 
buzgóság is végre gúny tárgyává és torzképpé alacsonyúl le, ’s az 
illyen bőkezű magányos nagy hazafi bizonyos lehet benne, hogy él
tével műve is meg fog szűnni. A’ közjóra tehát mindnyájunknak 
egyaránt, azaz, proportionate, ésszel és pénzzel, kitől mi telik, 
kellene segítenünk, ’s még ekkor csak hazafi nevet érdemelnénk, 
mert nagy hazafi csak az lenne közülünk, ki proportion is túl cse
lekednék. Del ia a’ nagy rész, azon ürügy alatt, hogy az alkot
mány minden legkisebb javítás mellett felbomlik, semmit nem tesz, 
ha a’ szántóföldnek táplálékot nem ad, de zsírját színi igen is 
készen van: így a’ miveit nemzetekkel nem soká álljuk ki a’ 
concurrentiát. Nincs a’ világon olly emberi alkotmány, mellyre 
javítás rá ne férne, ’s midőn birkáinkat nemesítjük, koránt sem 
törüljük el az egész nyájt, sőt gyarapítjuk. A’ javítás tehát soha 
sem synonymum az eltörléssel, bármint palástolják is ezt né- 
mellyek. És ha már erkölcsi érzésből nem, legalább oeconomiá- 
ból is meg kellene egész nemzetnek a’nemesítés’ nagy munkáját a- 
lapítani, mert abból minden emberre, ’s nem csak erkölcsi és szel
lemi, de anyagi haszon is olly bő mértékben háramlik, millyenről 
soha képzete sem volt. Hát valljon felbomlik e azáltal bármelly a- 
ristocraticus alkotmány, ha a’ postára leveléért a’ nemes is csak 
úgy fizet, mint a’ nemtelen? sőt azáltal az alkotmány és közjó

csak szilárdabbúl. Ezen analógia szerint, sem alkotmány fel nem 
bomlanék, sem a’ közjó iszonyú nyereség nélkül nem lenne, ha 
csekély költségünket — midőn különben ezer annyit költünk po
sitive, és tízezer annyit negative, nem sajnálnánk a’ közjóra, de 
feltevén, hogy legyen az számadás alatt, mert számadás nélkül ki 
fogja pénzét kivetni? — A’ kereskedésnél ezerszerte jobb volna  ̂
ha a’ gazdag consumensek, speculansok, capitalisták ’stb. hozzánk 
jönnének, áldott kövér honunkba lakni, ’s itt millió embert kü
lönbféle válalatjaik által foglalatoskodtatnának. De illyenek hoz
zánkjönni nem mernek, mert ismérnek bennünket s), kereskedés
re pedig nem számolhatunk, mert akkor a’ szomszéd adózó népe
ket nyomnék el. — A’ luxusra évenkint több megy ki, mint bejő: 
mi lesz hát hazánkból, ha a’ miveit nemzetekkel a’ tökélyben nem 
pályázunk, ’s intézvényinken nem javítunk?

Ezek, és hasonló eszmék nem újságok; de elég ember van, 
kiknek kedvükért érdemes volna e’féléket minden nap újabb alakban 
és oldalról ismételni, mert olly korban élünk, mellyben illyenekről 
elmélkedni, itt a’ legnagyobb idő. Udvardy János ,

Heves megyei almérnök és a’ m. 1.1. 1. t.

K o r m á n y .
A’ status’ elrendelt műszereit szokott menetében tartani és 

mindig pontosan felhúzni, ez minden k ö z é p s z e r ű  kormány' 
foglalatossága. A’ z s  arn oks á g önkénytesen igazítja előre vagy 
hátra a’ mutatót, azon véleményben, hogy a’ napnak á  szerint kell 
pályáját és az órákat intéznie. G y ö n g e  k o r m á n y o k n a k  még 
az órák’ felhúzása is terhes; nekik az órára semmigondjok ; soha 
sem tudják, mennyi idő van. A’ legnagyobb baj, mellyet ez utol
sók okoznak, nem abban áll, hogy önmagukat megvetendőkké te
szik, vagy a’ népet azon könnyelmű gondolkozásmódhoz szoktat
ják, miszerint e’ felsőbbség ellen föítámodnak vagy a’ törvényeket 
áthágják. Nem, ők jobb utódok’ erejit is már előre megakadályoz
zák, kik vagy felhagynak legnemesebb terveik iránti reményeik
kel, vagy a’ zsarnoksághoz nyúlni kénytelenek. Ekkor az ö s s z e -  
e s k ü v é s e k  divattá lesznek, mellyek semmit sem érnek, mint
hogy sem a’ roszat eltörleni sem pedig a’ jót előállítani nem 
képesek.

F a f og ya s z t á s  a’ pá l inkafőzés re  Csehországban.

1836-ban Csehországban 1495 pálinkafőző-ház és 2,060,000 
cseber pálinkamaláta jött árverésre.

E’ maláta’ készítésére legalább 12.000 öl 5/4 rőfös lágy hasábfa 
használtatott fel.

A’ lepárolás még megkívánt körülbelül 48,000 ölnyi to
vábbi fogyasztást, összesen tehát az egész pálinkafőzés 60,000 
ölfába került.

Egy cseber pálinka’ főzésére közel 600 font vagy 1/3 ölnyi fa 
kivántatolt! E’ fafogyasztásnak a’ gőzpálinkafőzés’ nagyobb elter
jedésével és a’ megjavított párló készület’ gyarapulandó használa
tával, mi által a’ malátából egyenesen pálinka vagy borszesz párol- 
talik le , legalább felét, vagy évenkint 30,000 ölet meg lehetend 
kímélni!!! E’ körülmény épen olly figyelemre méltó , mint a’ ser- 
főzöknéli fapazarlás. — Bailing pr. ( Oelson. Neuigk.) 8

8)  Vagy talán, mivel nem  ismernek bennünket. — A’ szerk .

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



V a k  l á rm a .

A’ Hírnök’ Századunk a’ 4dik számában, 32dik lapján, egy fur
csa történetet, egy kis tatárfutást a j  olvasunk ; nem ugyan hazánk
ról, a’ mi itt néhanapján több századokig épen nem volt újság, 
sőt folytában majdnem szokássá látszik vala válni; — hanem még 
a’ régi kis Ázsia, vagyis a’ mostani Natolia’ Nikaea nevű városában. 
De tudnám én ennek egy hasonló példáját állítani hazánkban, neve
zetesen a’ másik szomszéd hazában, Erdélyben b j , még pedig 
nagyobb scalaban. Tudnillik 1762-3dikban Erdélyben egyszerre 
híre futamodék, hogy a’ tatárok látogatóúl bekészűlnek, és talán 
már Moldovába be is nyomultanak légyen. — Ezen vak hírt hitték 
is, nem is; de mind a’ mellett az erdélyi atyafiaknak még szájok’ 
ízében lévén az előbbeni gyakor ’s több izbeli, de főkép az utolsó, 
ámbár az előbbeniekhez képest kisebb tatárjárás 1738-9dikben, 
csakugyan gyanúperrel éltek, ’s ész nélkül ’s megrémülve szem
léltek, füleltek. — Ennek folytában többi közt — hogy egy külö
nös példát említsünk — nevezetesen G er ny esze yen, Maros-Vásár- 
helyhez közel, az akkori ottan lakozó gróf Teleki Lászlónak épen 
a’ menyét hozák vala házához, ’s ennél fogva javában vendéges
kedvén ’s épen ebédnél ülvén, betoppan egy valaki ’s felkiált: „itt 
a’ tatár! már csak két órányira, Szász-Régenben!“ — Kosza, ki
rúgják magok alól a székeket, ’s már is a’ felső emeíetü kastély
ból ellátják a’ porfelhőket, a’ mit régóta a’ tatármarsírozás’ jelé
ül tartanak vala; csakhamar felszeszpelődvén eltakarodék az egész 
menyegzői úri ház, minden pereputtyostul, úgy hogy egy óra múl
va se’hírek se’hamvok, csak hült helyek, — M.-Vásárhelynek, Rad
nótiinak;— de ott sem sokat szemetezvén, nem is sokat statio- 
nirozgatván, csakhamar lélekszakadva Kolozsvárott teremnek. De 
nem csak egyedül ezek, hanem az egész haza is erre a’ hírre fel
lármázva, felzavarva, az egész ország’ színe java, a’ ki csak bírt, 
sebbel-lobbal oda csődül; csakhamar megtölti a’ várost, mintha 
diétázni, vagy legalább productionale fórumot akartak volna tarta
ni. Itt egymás’ szemébe tekintgetnek, a’ híreket egymással cserél
getik ; itt már a’ tatárokat kiki szentül hitte, — de látni senki

a)  Tatárjárás, tatárfutás! úgy mondja azt a’ magyar, ’s igy nevezi 
ezen vad rokonunknak a’ hazánkban való atyaíiságtalan látogatását, 
nem pedig: ,,a’ tatárok Magyarországban“ — a’ mint az isméretes 
színjátékdarabunk azt elég németesen nevezi — „Die Korsen in Vn- 
garnu — formájára.

bj A’ Századunk’ ugyanazon számában mindjárt elején egy kis okos
kodás találkozik a’ felett, hogy Erdélyt is Magyarhazánknak tartsuk 
’s ismérjük. — Mintha bizony az valami űjság volna; — pedig korán 
sem, legalább előttem ugyan nein; mert az igaz magyar ember azt 
mindig annak tartotta, vallotta, ’s úgy is emlegette régtől máig 
is ; p. o. „Mind a’ két hazában“ t. i. Magyar- és Erdélyországon; 
, , a’ másik“ — vagy — ,,a’ szomszéd hazában“ ’sto. — így szó
lott ’s így is szól mindig, mind az erdélyi mind a’ magyarországi, 
főképen a’ Tisza - melléki tus gyökeres magyar.

sem látta, mint a' kísérletet. — Itten egész álló helel relteffésben. 
rémülésben töltvén, vesztegelvén, úgy hogy még a’ l’hombrázast 
is felejthették, végre csakugyan kisül, hogy csupa vak hir, és 
semmi sincs az egész dologban ; — és így valóságos áprilist jártak, 
’s ennél fogva egymást kikaczagva, a’ mint összegyűltek, úgy el
oszolván, szégyenfővel haza kullogtak. Utoljára is az egész hír 
egyik székelyföldi, Moldovával határos , úgy tetszik, az akkori 
csíkgyergyói fő-ispányon száradott, ki azt hivatalbeli tudósításával 
gerjesztette. E’ szerint ez a’ szegény jámbor, különben igen de
rék, úri ember és főtiszt, mintegy hazudságban maradván, minden 
hitelességét teljes élete’ napjára elvesztette, ollyannyira, hogy 
még díszes vén ’s netalán excellenliás korában is, széliében erdélyi 
Münchhausennek e j  tartatott. Pedig bizony talán méltatlanúl; mert 
csakugyan volt, vagy lehetett valami a’ dologban; nem is zörög 
a’ levél, ha szél nem fúj. Ezt pedig korán sem Erdélyben, hanem 
a’ Nagy Fridrik királytól tanúltam, ki is az önnön maga szülte ’s 
írta hétesztendős háborúja’ leírásában d j  egész nyíltszívííséggel 
előbeszéli, hogy 1761 -3dikban, nem győzvén többé szusszal a’ 
sok császár-királlyal hadarázni, azonkívül, hogy a’ fényes Por
tánál serényen diplomatázgatott, meghitt emberét elkiíldé Krimi - 
ába, az odavaló tatár kámhoz, ’s őt fellovaltatta ’s feliiltettelte, 
hogy Erdélybe üssön be, ’s e’ szerint az ausztriai monarchiának 
mintegy hátunnan diversiót tegyen, ’s egy kis bajt okozzon. Ez 
a’kám, mint afféle becsülettudó e j  fejedelmi úri ember, a’ király’ 
követségét viszonozni kívánván, maga saját házi beretváló bor
bélyát küldé követségben, — a’ melly diplomatán a’ király jóízűen 
kaczagott. f j  Ennek kövelkezésében a’ kámnak kedve csosszani

ej De korán sem ama báró Münchhausen Adolf, a’ göttingai universitás’ 
nagyhírű, lelkű alkotója, teremtöje: hanem csakugyan azon fény es 
nevű’ egyik rokona , ki fiatalkorában —- úgyr tetszik — az orosznál 
katonáskodván Siberiában sokat kószált, botorkált; végre hazájába 
visszavergödvén, annyit tudott darálni, hogyr annak se’ vége se’ 
hosza, ’s a’ fele sem volt igaz, ’s annál fogva a’ másik — ne talán 
igaz._felét is senki sem hitte. Mire való nézve ezen elmesélt fur
csa történetei összeszedve, mind németül, mind pedig — úgy tudom — 
magyarúl is „Münchhausen’ hazudsági ’s furcsasági“ czim alatt, ki 
is vannak nyomtatva. Azon itt érdeklett erdélyi pendantjának me
séjét is írásba foglalva láttam.

d) Amaz ismeretes : ,,Histoire de la guerre de sept ansÍL nem tudom, 
melly ik részében ’s lapján, a’ XV. darabból álló remekmunka nem 
lévén kezem’ ügyében.

ej De csak tudhatott is , mert ugyan jó fejedelmi úri házból való szü
letés volt ő magassága, úgy hogy mind a’ bécsi mind a’ kolozsvári 
„haute volée“ sőt talán a’ hajdani római szent birodalombéli nemes 
káptalanok is bízvást magok közzé fogadhatták volna; úgy mint 
több századoktól egy folytában kámságot viselő Guerai nemzetség
nek egyik nemes ága, és ha nem csalatkozom, ivádékja ama’ hatal
mas Dsingiskamnak, a’ ki bárha nem több Dominus mundi lehetett, 
mint akár Fridericus Barbarossa, a’ ki önnön magát annak diploma- 
tice vallotta, akár pedig Yik Károly császár is , kit a’ világ s bi
zonyosan méltábban annak hitt ’s tartott.

f )  Megbecsülte ugyan a’ király ezen becsületes tatár cnvoyé-t, de mind
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jó szívvel-kedvvel megindul vala népével, előre örülve nemcsak 
ménesének, hanem különösen háremjének Erdélyben való bővés 
olcsó rekrutiroztatására; benyomul Moldván keresztül, nem is so
kat rostogolván, egész Erdély’ széléig, úgy tetszik Háromszék’ tő 
szomszédságába; ott a’ határhoz közel tábort üt vala, ’s egy ke
véssé kipihenvén, a’ mint már épen indúló ’s berohanó félben vol
na, ime érkezik a’ fényes Portától egy csauszhozta hatalmas fir
man, oily értelmű, hogy — úgymond— a’ marakodó keresztény 
gaurok, a’ mint akkor „sans rime, sans raison“ összekoczódtanak, 
úgy most ismét hevenyében megbékéltenek légyen, következésképen 
ő kelmekre, tatár uraimékra, most az egyszer nem lévén szükség, 
csak szaporán takarodjanak haza. Mire a’ jámbor szilaj atyánkfiái 
előbbeni nyomokon ugyan, de korán sem olly sietve mint jöttek 
volt, már előre a’ prédára fenvén fogaikat, hanem a’ magyar fur- 
mányosokkint minden csárdánál megállva ’s minden harapásnyi 
gyepnél kieresztve ’s legeltetve, — mint a’ német mondja — nagy 
orral g j ,  immel-ájnmal feltápászkodván, csak úgy sompolyogva, 
haza czammogtak. — Hallottam azonkívül egy háromszéki szava- 
bevehető becsületes székely embertől, hogy akkor, még otthon lévén 
suliancz legény korában, a’ határhoz közel csak úgy könnyen átbal
lagott a’ táborukba, ’s ott egész bátorságban fel ’s alá járkált le
gyen, minekutána t. i. Hubertsburg várában a’ békepoharat meg
itták, ’s a’ hire ide is megérkezett vala.

Vegyük immár gondolára miképen függenek össze a’ világ’ 
történetei, és a’ nemzetek’ sorsai! Hét esztendeig tartó, — Eu
rópának sőt Amerikának is — majdnem minden nemzete’ véron
tásai után, egy saxoniai vadászó-’s mulató-kastélyban összeáll két 
ember h j  és ott egy két szóváltás után két tollrántással megbé
kélteti az ó és új világot, ’s meghatározza Europa’ állapotját, ’s 
azzal — ki gondolná? — a’ mi kedves erdélyi testvérhazánk’ 
sorsát is, egy fél századra. Mert különben ha az említett béke azon 
órában einem készül, a’ tatár berohan, elborítja egész Erdélyt, 
legalább húsz esztendőre merő temetőkertté változtatja, ’s a’ kies 
Erdély pusztasággal fordúl fel, minden marhájától, a’ mi több, 
menyecskéje’szépe javától is megfosztva, úgy hogy ötven eszten
deig is sírva nézett volna utána.

Ez ugyan szegény jámbor testvérhazánknak elég nagy és ke
serves csapása lesz vala, de mind a’ mellett mégis, mint a’ fran- 
czia mondja: „que chaque malheur est bon á quelque chose“ — 
csakugy an lehetett volna néminemű haszna ’s kárpótlása, abban 
t. i. hogy több becsületes magyar ember megúnt feleségétől, vagy 
„ut cum neologis loquar“ — nőjétől, minden erdélyi négy vagy 
épen hét hitvallású szent székeken való hoszas ’s unalmas per
patvarkodás nélkül, könnyű szerrel, szép énekszóval megszaba
dulhatott volna, és, hajdani példa szerint, látván, hogy a’ tatár

a’ mellett még se’ hiszem, hogy annyit pajtáskodott és csak annyi 
szóbeszédet ’s levelet váltott volna is ezzel a’ nemcsak magát ha
nem másokat is beretváló diplomatával, mint akár Voltaire, d’ Ar- 
gens, és több e’ féle nem épen bitang emberekkel. De úgy tartom, 
hogy az akkori berlini corps diplomatique, sőt az oda való nobles^ 
se i s — a’ melly ugyan, a’ két egymást követő ’s felváltó spártai 
lelkű ’s erszényü király mellett, maga is inkább lacónicus fogott len
ni, —■ nem sokat 1’ hombrázott és whistezett ö excellenliájával. 

g j  Ez pedig már másod ízben történik vala rajtok, minthogy az 1737-9ik 
esztendei török háború alatt is csakugyan a’ szultán’ hírével becsap -̂ 
tak volt Erdélybe, ’s—úgy tudom—Tordavármegye’ Kecsed nevű fa
lujáig haladtak; de akkor is a’ belgrádi békesség hamarjában elké
szülvén , szintúgy egy stambuli inhibitorium őket ott utolérte, ’s 
tüstint visszaparancsolta. Az döbbeni valamivel nyomosabb ’s ahoz 
képest utolsó tatárjáráskor az 1717-9diki török háború alatt tud
tomra egész Szathmár vármegyébe benyomultak volt, 

h) Tudniillik Ilik Fridi ik király és — úgy tetszik — b, Collenbach ausz
triai követ.

kedves hitvesét rabolja ’s lován czipeli, nem ezen, hanem a’ rabló 
tatáron szánakozva, felkiáltott volna: ,,Szegény tatár, meggyül
bezzeg a’ bajod!“ -------— Valljon, hogyha mostanában, épen
száz esztendeje lévén az utolsó tatárjárásnak, ezen bácsiknak — 
bolondjában eszökbe találna jutni, itt vagy amott, mostan nagyon 
divatozó szokás szerint, közöttünk egy kis jubilaeumot csapni, ’s 
bennünket hivatlanúl is atyafiságosan meglátogatni i j , valljon nem 
mondaná e most is, hasonló esetben, egy vagy más becsületes ha
zánkfia szintúgy kurjantva: „Szegény ta tá r!“ ? B. P. S.

Némel ly p é nzügy i  k i f e j ez é s ek r ő l .
Pénzfolyam  által financiális nyelvben én az ezen vagy azon 

helyre megindult pénztömegnek tartását vagy folyását — Strömung 
des Geldes — értem, minő létez p. o., midőn statuskölcsönvétel’ 
megnyitásakor azon helyekre, hol a’ statuskötelezvények áruitat
nak, más vidékekről tódúl a’ pénz; vagy midőn valamelly egyes 
akár helyen, akár megyében, akár országban termesztményi, gyár
vagy kézműi áruk’ megvételének eszközlésére máshonnan kész 
pénz számosabb vállalkozók által vitetik vagy küldetik; vagy midőn 
egyik ország a’ másiknak a’ nyert pénzsegedelmet avagy rárovott 
hadiadót fizeti le ’stb. Illy esetekben az illető helyeken az általá
nyos csereeszköz’gyérűlése éreztetvén, használhatni helyesen azon 
kifejezést: hog/ a’ pénzfolyam  ide vagy oda tart, á’ pénz ide 
vagy oda fo ly ik ; és nevezetesen magyar honunkról is méltán mond
hatjuk, hogy a’ pénz pesti vásárokkor az országba be, időközben 
pedig abból Mfolyik.

Midőn tehát a’ hírlapokban „Pénzfolyam “ czimű czikket lá
tok , a’ pénzek’ előbb magyarázott folyamáról várok hirt vagy ér
tekezést, és igen csalatkozottnak látom magamat, midőn valami 
egészen mást olvasok, t. i. a’ börzei keletet, a’ börzei keletjegy
zéket, vagyis azt, hogy mi áron kelnek a’ statuspapirosok; sta- 
tuspapiroskeletet, B örsen - C urs , Cur sze tte l, Staatspapier en- 
Curs, Ide nézve mind a’ Hírnök mind a’ Jelenkor eltávozik min
den német és franczia hírlapoktól, mert ezek a’ hasonnemű czikknek 
„Pénzfolyam“ czimet nem adnak, hanem börzei kelet, vagy bécsi, 
párisi, berlini börze, vagy statuspapirosok avagy status-tőke, 
— Öffentliche Fonds — kifejezéssel élnek; és ha olvassák hír
lapjainkat, azon gyanúra kell fakadniok, hogy nálunk a’ financiális 
fogalmak még nem honosodtak meg.

A’ kifejezések’ helyes megválasztása minden tudományban 
mindannyi szövétnek, az ellenkező pedig a’ végzetes homályt el 
nem űzi. Ha a’ pénzfolyamnak fogalmát egyenlítjük a’ statusköte
lezvények’ keletének fogalmával, akkor általában a’^pénzt, ’s kü
lönösen a’ papirospénzt és a’ netalán divatozó más csereeszközt, 
’s a’ statuskötelezvényt azon egynek hirdetjük, mi pedig igen hely
telen ; és ezen különböző dolgoknak akár tévedésből akár szánt- 
szándékból való összebonyolitása nem csekély szerepet játszott az 
éjszakamerikai pénzeseknek azon az ország’ kárávál űzött rend
szerében, mellyet feldúlni egy Jackson elnök elég belátó és ha
talmas volt. A’ nagy különbséget itt nem fejtegethetem, hanem 
csak enfiítem, hogy azont a’ „statusadósságok és statuspapirosok’“ 
czimű munkámnak 3 , 4> és óik szakaszaiban én is előterjesztet
tem. — Ezeknél fogva bátorkodnám a’ „pénzfolyam “ czimzés’ 
helyébe „ b ö r z e i  k e l e t “ czimet javain!; és ugyan, mivel a’ 
Hírnök a’ bécsi keletet — cursust — írja mindig meg, a’ „béc^i i)

i)  A’ mitől ugyan most — Istennek hála es a’ ket-fejű sasnak! — nem 
igen tarthatunk.
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börzei kelet“ czimet még határozottabbnak tartanám. A’ „börzei 
kelet“ kifejezés minden mások felett legalkalmatosabb ; merta’ftör- 
%én nem csak statuskötelezvények, és jövedelmi beíratok, hanem 
papiros- és érczpénzek, váltólevelek, bankrészvények is tárgyai 
lévén az adásvevésnek, ’s felettek való szerződéseknek, ezek kö
zül a’ „börzei kelet“ általányos kifejezés’értelmébe mindegyik bele 
foglalható.

A’ „börze“  szó a’ „pénzcsarnok“ szóval fel nem cserélhe
tő; mert a’ börzén történő alkuk között legkevesebbek lévén azok, 
mellyek pénz  felett esnek, nem szokás egy házat vagy intézetet 
olly valamiről elnevezni, mi ott legkisebb mértékben történik; és 
helytelen ugyanazon háznak olly nevezetet adni, mellynek értelme 
financiális fogalmak szerint épen nem foglalhatja magában azon 
dolgokat, mellyek ugyanott legnagyobb mértékben űzetnek. Miért 
ne tarthatnék pedig meg az idegen „börze“ szót, midőn annak he
lyébe alkalmatos magyar szónk nincsen, ’s midőn attól a’ külföldi 
számos országok sem irtóznak, noha az csak egyikének eredeti 
tulajdona. Pénzcsarnok csak a’ német „Geldhalle-nak“ helyébe 
alkalmazható; a’ börzét pedig Geldhalle -  nak a’ német nem 
mondja. *)

Ezen kifejezés „statuskötelezvények’ kelete“ czim gyanánt 
csak akkor helyes, midőn a’ következő czikkben egyedül csak a’ 
statuskötelezvények’ kelete van előadva; de mihelyest a’ czikkben 
a’ váltólevelek’, vagy arany, ezüst, papirospénz’ vagy részvények’ 
kelele is érintetik, mint p. o. a’ Bécsi Újságban vagy az augs- 
burgi Allf/emeine-ban, már akkor azon czim, mivel ez utóbbiak 
nem slatuskötelezvények, kevesebbet jelent, és tehát helyébe jobb 
a’ „börzei kelet,“ melly alatt mindent lehet érteni, minek a’ bör
zén kelete volt.

Pénz fo lyam  és pénz kelet nem mindegy. Amazzal mit jelent
hetni, fölebb érintem. Emezzel élünk, midőn a’ különféle pénzek
nek vásári árát akarjuk kifejezni, p. o. egy körmöczi arany most 
Pesten 4 ft. 38 kr.-on kel ezüstben, egy ezüst forint az egész or
szágban 2 1/, váltóczédula forinton; így midőn egyik országnak 
pénze a’ másikban általányos csereeszközkint nem keringhet, a’ 
váltóknál az illető statusbeli pénzek kelet szerint hol drágábban 
hol olcsóbban adatnak , vétetnek.

Budyet sokaktól költségvetésnek mondatik; — tudomásom 
szerint a’ „budget“ a’ jövedelem ’ kimutatását is magában foglalván, 
magyar értekezéseinkben vagy a’ budget szót kell megtartanunk, 
vagy helyette „jövedelem- és költségkim utatást“ használnunk**). 
Továbbá némelly hirlapczikkelyekben olvashatni: „az évjövedel
mek' kamatjának alábbszállítása.“ Ez semmit sem jelent, legke- 
vesbbé pedig azt, mit jelentenie kellene. Ugyanis Francziaország- 
ban, hol a’ statusa’ kölcsönvett tőkének esztendei árát nem „ka
mat“, hanem „jövedelem“— rente — nevezet alatt fizeti, csak a’jöve
delemnek — Rentenreduction, reduction des rentes — nem pe-

*) A’ „Börse11 szó idegen lévén ’s a’ „pénzcsarnok“ által elegendöleg 
visszaadatván, a’ „Börsen-Curs-ot is „pénzkeletu vagy pénz
folyam“ által kiclégitöleg visszaadatva véljük. A’ szerk.
Engedjen meg a’ tudós értekező, ez mind a’ kettő lehetetlen. Az 
első azért, mivel a’ budget’ kifejezésére alkalmas magyar szót töb
bet is könnyen lehetvén alkotni, ha az egjik megtartaná is az ide
gen budget-et, minek mi épen nem vagyunk ellenségei, a’ másikat 
erre nem lehetne okosan szorítani. A’ második pedig azért, mivel 
az, mit a’ t. értekező ajánl, nem s zó , hanem aepnitio. Miért ne 
volna a’ llirm'ik által is használt költségvetés eléggé jó szó a’ bud
get helyett, részünkről mindeddig át nem látjuk. A’ t. értekező ál
tal felhozott ok azon egészen helytelen feltételen alapul, hogy a’ 
költség csupán kiadást jelent; holott e’ szó minden nyelvben bizo
nyos kiadásokra szánt, tehát már meglevő, vagy még beszerzendő, 
pénzt vagy illynemut jelent, következöjeg a’ jövedelem' eszméjét is 
szükségkepen magában foglalja. A’ szerk.

dig a’ jövedelem’ kamatjának — mert ez non ens — alábbszállí- 
tásáról lehet szó. Ott nem a’ kölcsönvett tőke, hanem a’ kölcsön
nek díja, - -  nálunk ’s másutt kamat — neveztetik jövedelemnek, 
azon okból, mert ott, vvalamint Angliában, és az ausztriai-olasz 
tartományban is , ki a’ kormánynak kölcsön ad, a’ tőkevisszafize- 
tés’ idejére senimi biztosítást sem nyer, hanem csak a’ kamatok’ 
folyvásti megkapására, minthogy a’ kormány csak akkor fizeti visz- 
sza a’ tőkét, midőn módjában ’s akaratjában van; a’ hitelező pedig, 
ha a’ tőkéjéhez akar jutni, kénytelen beiratát vásárra vinni. *).

Srányi János.

L i t e r a t ú r a i  pó ru ra l kodá s .

E’ tárgyban az ezévben meghalt Pölitz ezeket mondja Német
országról Jahrbücher, 'stb. czimű munkájában, mik tán máshol is 
alkalmaztathatok:

Nem csak a’ politicába, hanem a’ literaturába, művészetbe 
és tudományba is a’ póruralkodás csuszamlott be, melly a’ nagyot 
és érdemest, ha lehetne, elrontással fenyegeti. Az aljasság’, fen- 
héjázás’ és félszegségnek olly ochlocratiája ez, mellynek a’ ma
gost és nemest, ha az elenyészhető volna, meg kellene semmisít- 
nie. Szomorú ezen állapot ’s majd nem elcsüggesztő. A’ mi leg
több literatúrai újságaink’ és criticai lapjaink — milly szégyen! — 
tulajdonosaik úgy bánnak velők, mint egy amerikai termésföld
del, legkisebb költséggel a’ legnagyobb hasznot vonni iparkodván 
belőlök. E’ földet egy szellemi négerfaj műveli, melly azon szűk 
napi bérrel, ama’ szégyenpénzzel, mellynek neve tiszteletdij, ten
geti életét. — „Éljünk mi ’s a’ mieink! bácsikáink és nénikéink! 
kedves rokonink és barátink!“ Dicséret dicséretért, ajánlás aján
lásért! ’S ha a’ nyájas olvasónak tízszer mondatik: Ez nagy férjíi, 
ez remekmű! akkor nem volna nyájas olvasó, ha végre el nem 
hinné. A’ hiúság, irigység, éhség és felfuvalkodottság nem ter
meszti e mérges gombák’ módjára elő a’ thersiteseket és a’ szám
nélküli szőrszálhasogatókat? Hol a’ hír, melly szent volna előttök, 
hol a’ név, mellyet lealázni , és bemocskolni késnének, ha ezáltal 
a’ nyereségvágy, önzés, vagy gyakran csak a’ könnyelműség is 
nyereséget reménylenek? ’S ama’ kuruzslók és önfitogtatók a’ 
polilicában, mellyben most mindenki otthon véli magát, habár 
félig sem futá meg iskoláit, e’ koránérő statusférjfiak, kiknél 
statusok’ számára alkotmányok és törvények állnak készen, bárha 
különben egy családot sem tudnak vezérleni és kormányozni, 
mennyi bajt szereztek ezek nekünk! Milly sajnálatra és szánako
zásra méltók vagyunk mi ’s ama’ derék férjfiak, a’ mesterek a’ 
művészetben, hogy a’ vakmerő himpellérek elronták azon ér-

*) Köszönettel vettük és veendjük a’ tudós értekező’jegyzeteit, annyi
val is inkább, minél több helyes magyar műszó’ alkotására van még 
pénzügyi nyelvünknek szüksége. Legszembetűnőbb tanúsága ennek 
az, hogy magának a’ t. értekező urnák e’ tárgyróli első terjcdel- 
mesb magyar munkájában f,,!$tatusadósságok és statuspapirosok... 
különös tekintettel az ausztriai financziára; előadva Srányi János 
hites ügyvéd által.“ Pest, 1833. 8.) hemzsegnek a’ helytelen kifejezé
sek ’s roszűl alkotott műszavak, mellyeknek nagy részét azóta két
ségkívül maga a’ tudós szerző kijavította’s munkája’ második kiadá
sában Hlyekkel viítandja fel. Helytelenek például, a’ mi nézetünk 
szerint, az illyesek: ,,Betriebs—Capital: űzőtöké; fundirte Schuld. 
ágyavetell adósság; Banquier : bankér; Geschäft: bere; symbolica 
traditio: ábrázolt általadé»; hypotheca: elkötött vagyon; concurrrn- 
tia: versenség; disconto: discont: Assecuranz-Prümie: nyugtató 
bér; Banknote: papiros hitel; disponible: forgatható; tictio: firlto; 
Vertrag: alkalom; Instanz v. Gericht: igazságot tevő szék;  relatív: 
tekéntetes; GcM erbsmann: kézletes; Casse : cassa ; Serien-Zettel: 
szerezédula; bilanx mercantiíis est favorabilis, disfavorabilis: a
kereskedés bemér, kimer : agent de change : alkukeritöi tis z t; con- 
sumens : k ö l t ő és más számtalan.  ̂ szer
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demteljes munkát, melly körül amazok komolyan és józanul fog
lalatoskodtak. — A történetek’ minden lapja hirdeti azon igazsá
got, és minden lapja^bebizonyítja, bárha az esztelenség nem érti 
is és a’ szenvedély rá nem figyelmez, ama’ nagy igazságot: „hogy 
a’ szabadságot semmi inkább elő nem mozdítja, mint a’ hatalom- 
mali visszaélés; a’ hatalommali visszaélést pedig a’ szabadsággal! 
visszaélés.“ Tanuljatok igazságot, ti olly gyakran megintettek ! 
erre figyelmeztet a’ történetírás; de ők nem hallanak és semmit 
sem tanulnak. —

J a j  a’ h a z u g n a k ! * )

Valóban ez igen korszerű felkiáltása egy megindult, talán 
épen a’ kor’ bajain ’s a’ való életnek a’ költővilággali szentetlen 
ellenkezésén felzúdúlt költőkebelnek. Olly korszaknak, mellynek 
leghangosabb fiai mindig egy feneketlen mélységen túl fekvő arany 
jövendővel kecsegtetnek minket ’s nyájosan intenek, hogy ugor
junk e’ mélységen keresztül amaz ideálvilágba, melly nem egyéb 
déli-bábnál; olly jelennek, melly a’ műveltség’ tetőfokául a’ 
a’ szellem’ és szív ’ megfoghatatlan romlottságával kínálkozik; olly 
ivadéknak, melly naponkint több több fiakat szül, kik olly szem
telenül hazudnak magoknak, hogy önmagokat az igazság’ fel
szentelt papjainak tartják, holott nem egyebek, mint hiú gőgjök- 
ben megsértett ’s csalékony hangulatoktól ide-oda hányt lé- 
zengők; végre olly civilisationak, melly annyira tele van hazug
sággal, hogy a’ legsajátabbúl úgy nevezhető p o g á n y s á g  rejtezik 
divatos műveltség ’s úgynevezett t i s z t a  v a l lá s ’ nevei mögött, 
mindezeknek valóban szükséges egy intő, ki az elaludt lélekismé- 
reteket felrázza az apostol’ e’ szavaival: Jaj a’ hazugoknak! —

CAdler.J

Uj f e l f ö d ö z e s .
Túrócz megyében a’ cholera’ kiütésekor 1831ben sokan — 

mint máshol is — elláták magokat chlórmésszel. Ennek föl 
nem használt maradékát a’ mészbe keverték, ’s íme, a’ házoknak 
illy móddali első kimeszeltetése után a’ poloskák mind eltűntek. 
Nem tudom, isméretes e már Aralahol e’ szer, mint poloska-pusz
tító : ezokból e’ lapok’ olvasóit erre figyelmeztetni hasznosnak 
látom. Cs.

Mi a’ nép.
(Rövid eszmékben.)

Mindig rövidek és rósz jóslatuak voltak a’ római nép’ kedvezései.
Tacitus.

A’ városi pompáz és világit, mivel meg van parancsolva. U- 
gyan-azon okból tartatnak tánczok a’ falukon. Az éljen! utánki- 
áltatik.

Volt olly idő, midőn a’ paraszt önként gombjain viselte fej- 
delmének képét; ’s ez hajlandóságának bizonyosabb jele volt, mint 
midőn valamelly törvényhatóság’ parancsára kurjongatnia kell.

A’ városok’ külseje gyakran ál-alakot ölt magára, ’s a’ fej-

* ) Grillparzer’ illy czimű legújabb vigjátéka.

delinek előtt más színben állítja elő a’ helyeket, mellyeken átu
taznak. Heszman.

Í A’ nép nem gondol tovább, mint a’ mennyire lát. Ha egy kis 
lkaimat nyújtunk neki a’ beszédre, tetemes dolgokat felejt el.

Egy tüzes lármázó gyakran inkább hat a’ népre, mint minden 
okoskodás.

r Érzéki előadások, sőt még nevetséges apróságok is gyakran 
többet visznek a’népnél véghez, minta’ bölcs ész’ elvei: egy szín
játék, egy mese, egy bonmot többet, mint minden szódús elő
terjesztések.

Egyetlen egy nyomos szó, egy merész kifejezés, sőt egy hat
hatós pillanat is hatalmasan munkálnak a’ népre.

Caesar egy egész lázadást nyomott el a’ felkiáltással: Qui- 
rites! — és Augustus csupán azáltal, hogy haragos képpel, min
den szó nélkül, a’ légiók elébe lépett.

Midőn a’ római nép’ egyik gyülekezetében a’ piaczon nagy 
morgás hallaték, fölkele Scipio N asica , az erényességéről nagy 
hírű férjfi, székéről: ,,Hallgassatok, úgymond, rómaiak! jobban 
tudom én. mi hasznos o’ köztársaságnak/“ A’ zajongás azonnal 
lecsillapult, és minden hallgatott, mintha egy Numa' árnya jelent 
volna meg, a’ nép’ lelkiösméretét fölserkentendő.

A’ nép’ szabadsága szabadság által semmisül meg. Lucanus.

A’ szabadság, ha jó erkölcsök által nem kísértetik, minden
kor veszélyes pajkossággá fajul. Mably.

A’jövőbe pillantás nem a’ nép’ dolga. A’ jelennél állapodik 
•meg ez; azonban a’jelennel mindig elégedetlen leend.

A’ nép vagy alacsonyan szolgál, vagy gőgösen uralkodik.
Livius.

Egy körben forog minden: a’ jelennel elégedetlenek válto
zást kívánnak; ’s ha ez itt van, érzik annak tökéletlenségét, és 
vagy a’ régi rendszert kívánják ismét vissza, vagy egy uj válto
zást csinálnak, mellynek ismét megvan jó, valamint rósz oldala, 
mint az előbbieknek. Schmidt.

A’ nép sem azt nem tudja, mit akar, sem azt, mit kell akar
nia. ítél, a’ nélkül hogy a’ hamisat a’ valótól megkülönböztetni 
tudná; mindig ellenmond magának, a’ nélkül hogy azt észrevegye.

A’ nép mindenre képes, mert vad és vakmerő; s mégis el 
tud .mindent viselni, mert gyáva és ingatag. Miután hathatósan 
ármázott és iszonyún fenyegetőzött, végre haza oszlik, e most 
;iki azt szeretné, bárha magát okosabban viselte volna!

( Folytattatik.j

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



U t a z á s i  v á z o l a t o k .
I.

Becsből Linzig.
Julius’ 8 kán utam Sz. -Hyppolit felé Becs’ felséges városi

nak majorjain által eléggé kellemessé ’s víggá téteték; a’ hegyi 
átjárás kéjelmes volt, csinos falukon hajtván keresztül, mellyek’ 
lakosi a’ virágtenyésztést, kivált a’ rózsáét igen kedvelik; mert 
még gyermekiskoláik is ezekkel látszanak körülövezve lenni. Sz.- 
Hyppolit’ városa, mintegy 4000 lakost számlál, falak veszik körül, 
fekvése rónán, a'stíriai hegyek’ átellenében esik, körülötte sétatér, 
lége’ tisztaságára tekintve egészséges, a’ kilátás egész a’ messze 
távolban fekvő stíriai hegyekig terjed. Épületei közt jeles a’ szé 
kes-egyházé , mellyet Altomantól nyert sok gyönyörű rajzolatok 
díszesítnek, kitől Ausztriában több sz.-egyház bir jeles képeket; 
népsége jó erkölcsű, az egyházi és polgári hatalmasságokról tisz
telettel beszél, fiúi tisztelettel is hódol azoknak. A’ kanonokok 
egy födél alatt laknak. Fogadója ,,a’ szarvash oz“ eléggé kéjel
mes, mellyben mindent igen mérsékelt áron kaphatni. A' városi 
kórház felette pompás; az ugrókéit, melly e’ várost ékesíti, nyo
mó erőmű által löki fel a’ vizet. Óhajtható, bár honunkban is Hlye
ket használnának a’ lapályokon.

Ezentúl fákkal szegett út terül Mölkig (Melicium), hol a’ 
Bcnedekrendiek' egy gránitszikla’ csúcsára épült lakhely e neveze
tes ; ezen épület’ kebelét, melly az alatta úszó Dunán kevélyen lát
szik uralkodni, egy «rany- és márvány-munkájú ékes egyház fog
lalja el. Itt az erkélyről elragadó a’ kilátás.

Könyvtárában a’ sokféle régiségek között fellelhetni a’ színai 
írást is, ’s több igen régi rajzolatot; kertje jó karban áll, de an
nál elhagyottabb állapotban sinlődik term észeti múzeuma. Műik
ben a’ mathesis’ tanítójával összejöttem az ágyúmüveknél, ’s ezen 
urnák müveit és széplelkü nejével, született C. asszonysággal. E’ 
mezőváros közönséges érdekű; itt végre szőlőhegyeket láttam, 
mellyek ezentúl egész utamban fel nem tűnnek; itt volt alkalmam 
tapasztalni azt is, mennyivel alkalmasbak fogadókban a’ nősze
mélyek vendégek' szolgálatára  a’ férjfiaknál, tisztaság-, fúrgeség- 
’s pontosságra nézve, ’s valóban mi a’ teremek’ ’s ágyak’ tiszta
ságát illeti, ezt nagyobb mértékben tapasztaltam, mint akárhol; 
mi nagy jóság ez egy utazóra nézve! — E’ tekintetben ügyelvén 
a’ természet’ minden adományival megáldott hazánkra, inilly szo
morú tapasztalása van itt az utasnak sok nagy vendéglőben!

Műiktől Amstáttenig  ige f̂ felvidul az utazó, látván a’ rend
kívül jövedelmező gazdasági ipart minden részre elterjedve; a’ 
stíriai hegyeknek iszonyú magas és hószinü kopár tornyain meg
lepő látványt tűntetnek elő. Amstätten  szint« csak egy közönsé
ges mezőváros, fogadója  sok, lakósi hitbeli kötelességeik’ tel
jesítésében igen pontosak; a’ kereskedő-boltok ugyan vasárna

pon is nyitvák, mindé’ mellett mégis szerénység, jámborság, az 
öreggebbek iránt tisztelet ’s honosúlt erények mutatkoznak közöl
tök. Műiktől Linzig gyümölcsfák kerítik az utat; minthogy pedig 
a’ szőlőtőben szükséget szenvednek a’ lakosok, e’ helyett v Cideru 
név alatt isméretes almabort készítenek, melly savanyú és silány. 
Legelője nincs; a’ barmok egyedül aratás után hajtatnak szabad 
ég alá a’ földekre, azonban a’ lóherét igen buján termi itt a’ föld, 
’s azt fölötte kedvelik a’ barmok. — Hasonló termesztést szemlél 
az utazó Emisnél, melly várost egy oldalról a’ hasonnevű folyó 
szegi, kevéssel alább a’Dunába szakadván; népessége 5—600 sze
mélyből áll. Ezen igen régi város azon helyen épült, hol hajdan 
Laureacum állott, 900ban bojárok által az avarok (magyarok) (?) 
ellen megerősíttetett; 304ben Valerius császár alatt sz. Flórián 
a’ Ilidről vettetett le az alatta ömlő patakba. E’ város halmon fek
szik mint egy vár, hova az utasokat felvinni mindenkor vontató 
lovak állanak készen. Utczái szabályosak, a’ piacz’ közepén egy 
torony áll, mellyet I. Miksa császár 1564ben kezdett építtetni, ’s 
elvégzett 1568ban. E’ felirás látható rajta:

Coepit ut oblatos sibi Maximilianus honores 
Imperii, hoc Anisi surgere coepit opus,

Cynthius ad quartum sceptri cum verteret annum,
Suscepti finis grata laboris erat.

Aspicis exiguain nec magni nominis urbem,
Quem tarnen aeternus curat, amatque Deus.

Haec de Laureaco reliqua est. His Marcus in oris,
Cum Luca Christi dogma professus erat.

Az itteni népköltés felől némi adatul szolgáljon egyik ház’ 
felirata:

So lang Gottes Aug auf dieses Haus thut sehen,
Wird es jederman darin wohl ergehen;
Man bauet hier auf das Allerbeste,
Wir sind doch nichts als fremde Gäste,
Und wo wir werden ewig sein,
Da baut man wenig oder gar nichts d’rein.

Ebersbergben végső emlékezetre méltó helyet ér a’ Linzbe 
utazó, melly város hires az I626ban Fadinger' vezérsége alatt 
kiütött pórháborúról; itt állította meg Hiller 1809ben 30,000 har- 
czosával a’ temérdek franczia hadat, ’s akkor engedett csak, midőn 
Napoleon sokkal nagyobb erővel jelenék meg; oldalát a’ neveze
tes Traun patak mossa, melly fölé 294 öles hid van építve. Itt 
két ágra szakad az országút, egyik Linzbe, másik Salzburgba 
vezet; mind a’ kettő dicsérete^ állapotban tartatik; mert e’ czélra 
mindenki édes-örömest áldozik minden különbség nélkül. (Hasznos 
volna bizonyára nálunk is az országúti vámokat nem egyes tagokra 
bízni.) Ebersbergben megnézetnek az úti levelek mint Becsben a 
halál-őrzők által, hóimét Linz 13 postaállás, vagy 34 órányi távol
ság. Linz felső Ausztriának fővárosa, 22,000 lakost számlál, fek
szik a’ dunaparton, a’ római világ „Lentia“ név alatt ismerte;
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fekvése kies; de a' nyugoti szél ’s a' légmérséklet' gyakor válto
zása kellemetlen hatású az utasra. A’ 12dik században gróf K ain- 
burg' tulajdona vo lt, ki Leopold vezérnek adta el. E ’ város 
mindazzal, mi a’ nagyobb városokban megkivántatik, bőven elva
gyon látva; mi utczái’ tisztaságát, épületjeinek rendességét, ’s 
két piaczát illeti: ezekben tükörül szolgálhat minden más váro
soknak; a’ fejérnép’ tisztaságát, ruházatának csinosságát, az 
egészségre ’s testi épségre fordított gondot már azon itt, a’ község 
közt ’s a’ távolabb eső tájakon is isméretes nevezet mutatja, mi
szerint a’ linzi fejérnép per eminentiam „szép nemnek“ nevezte
tik; a’ közeibe sok mulatságos kirándulások történnék, ’s ezért 
nyáron a’ színház bízvást bezárathatnék, mert igen csekély szá
mú látogató jelenik meg benne illyenkor, legalább jul. Ildikén, 
midőn én voltam benne jelen, alig leltem 30 nézőt. A’ kórházat lovag 
Stahrenberg Guidó alapitá, 30,000et adván rá. A’ jobbító-in té
zetben  mintegy 150 férjfi és 60 asszonyi személy lehet pamut 
fésüléssel és fonással elfoglalkozva; illy munkaházakat más ki
sebb városokban is hasznos volna felállítani, mert illy intézet a’ 
szükségeire megkivántatott költséget kikeresi, hasznos és jó irányt 
ad a’ csavargóknak, az ártalmas koldussereget kevesbíti, árvák
nak és gonosztévőknek szabad szállást és’élelmet enged; azon
ban itt az utczák’ nevei rendetlenül vágynak feljegyezve. Van 
Linznek püspöksége, papi növendéklaka, székes-egyháza, kano
nokai; de ezek annyira el vannak példátlan módra a’ város’ különb
féle részeiben tagolva, mintha nem is egy testülethez tartozná
nak. — Miksa főherrzeg’ várában most jesuita-növendékek szál
lásolnak; mi az erőség’ 42 tornyát illeti, azokat menetközben nem 
latogathatám m eg; viszautazásom’ leírásában azonban említendőm.

II.
Linzből lschlen keresztül Salzburgig.

Ezen ut a’ kamarai só-jószágokon, mellyek’ hosza mintegy 5 
mföld, szélessége pedig 37a mföldre terjed, viszen keresztül 
Salzburgig; lakosi’ száma 18,000-re megy, kik catholikusok és pro
testánsok lévén, a’ legnagyobb egyességben élnek. Itt a’ tél hoszú, 
az éghajlat szigorú; legmérséklettebb Ischl-ben, hol a’ hegyek 
kopárszárazak, a’ földművelés elhagyott karban van a’ föld’ termé
ketlensége miatt, határán a’ veres-sárga agyag felhaladja a’ jó 
földet; baromtenyésztése dicséretes, juha nincs, lakosai nagy 
számmal betegesek, gyakori meghűtésben, tüdő- ’s egyéb testi 
sorvadásokban sinlődők; a’ mintegy 5,000 lakos kevés bér melletti 
munkájából elég sanyarúan tengődik, mégis szülőföldjéhez teljes 
szeretettel ragaszkodik.

Ezen jószágot egy magányos társaság által 1825ben létesült 
vasút köti össze L in zze l ’s Csehországban Budvveiszig terjedvén, 
a' sószállítást nagyon könnyíti; ezen ut két párhuzamosan fekvő 
lapos vasrúdból áll, olly egymástóli távolban helyeztetve, millyet 
egy közönséges szekérnek tengelyhosza szokott elfoglalni. A’ 
rajta járó szekér abban különbözik a’ közönségestől, hogy ennek 
rudja nincs, 's kerekeinek talpazatján 4  vonal-vastag tányér-alakú 
kiálló szélei 3 hüvelyknyi magasságra görbülnek; a’ kerekek a’ fen 
említett párhuzamosan fekvő vasrudakon forganak, ’s a’ kinyiló 
tányérszél akadályozza azoknak vasutróli eltérését, ’s minthogy 
az útnak a’ vasrudak alatti esése 4 hüvelyk, azért ehhez a’ kerekek 
nem érnek, hanem a' legegyenesb utón t. i. a’ vason gördülnek 
minden akadály nélkül; s azért ez utón egy ló 1 0 -nek erejével 
mindenkor felér, azaz tízszer többet vonhat, mint más közönséges, 
kivált sáros utón, hol a‘ szekérkerekek több hüvelyknyire a’ földbe 
vágnak. — Hogy pedig két szemközt jövő szekér egymásnak kitér
hessen, több helyeken oldalaslag kikanyáruló félkőrös utacskák 
vannak a’ középuthoz adva, mellybe a szekerek egyike befordul

ván, mindaddig vár azon helyen, mig a’ másik mellette el nem 
halad; ezen félkörök a’ postaállomásoknál földalatti csigák által ho
zatnak mozgásba, 's a’ szekér’ megfordítására szolgálnak, melly 
különben igen nagy terhű lévén, emberi kéz által nem egykönnyen 
mozdítható, ha kerekei nem fekszenek a’ vaslapokon, egyébiránt a’ 
kocsi’ indulásának állomásából határozott ideje van, valamint ér- 
keztének is , úgy hogy a’ jövők és menők állomásaikon jönnek csak 
össze, hol lovaikat változtatják; utjokban egykönnyen nem is 
akadnak szemközt, hacsak valamellyike e’ kocsiknak sóval terhel- 
tetvén meg, futását a’ szokott gyors módon nem tehetné, melly 
esetben egy ike a’ mondott félkörbe „tér. Az állomásokon a’ befoga
tandó ló már várakozik a’ kocsira, melly utolsónak rudja nincs, 
csak egy vaskarika első tengelyébe függesztve, mellybe akasztatik 
a’ ló’ hámjáról lecsüggő vaskapocs ; ha két vagy több ló kívántatik, 
azok nem fogatnak egymás mellé, hanem egymás’ elébe az ut’ 
keskenysége ’s a’ rúd’ hiánya miatt; a’ szekerek is úgy köttetnek 
össze egymással, hogy az elsőnek hátulsó tengelyéből lógó vaska
rikájába tétetik a’másik’ első tengelyébe ütött kapocs; az első pom- 
pásabb kocsiban nagy obb, az ehhez foglalt másikban pedig cseké
lyebb a’ hely bér: t. i. Linztől Gmundenig , vagyis 5 % postaállo
másért az elsőben 1 fr. 8  kr. p. p .; borravaló nem jár; az utas csak 
50 fontnyi terhet vihet magával, a’ többitől, mi ezen mennyiséget 
meghaladja, valami csekély bért fizet; a’ szállítandó holmik gyor
san rakatnak fel és szedetnek le a’ korláttal ellátott kocsifedélről; 
egy postaállomási utat 1 óra alatt fut meg a’ kocsi. Minden kocsi
nak megvan saját neve: mellyen mi utazánk, „Zampa“nak hivatott.

E’ vaspályán két rigai orosz tudósnak ’s az anhalt-kötheni 
hgné’ gyóntatójának társaságában tevém utamat L inztől Gmundenig, 
hevesen vágyakodván illy vasút’ tulajdonságainak tapasztalására, 
mellyről annyit hallék már regélni ’s mégsem lehetett róla világos fo
galmam. Két szekér akasztatott egymáshoz, mellyek’ egyike 24 
személyre eléggé térés, valóban művészileg, díszesen és csinosan 
vala készítve; a’ kocsisok és a’ conducteur minden borravaló’ 
hiánya mellett is takarosán öltözöttek ’s emberségesek valának; 
az első kocsin levő több nemzetbeli társaság nem sokára egy jól 
összhangzó családot látszott alakítói; a’ derült idő, halk moraj, 
minden zökkenés nélkül egy .gyönyörű erdőn keresztül gördült ko
csi, a’ másodkocsibeliek’ vidorsága ’s a’ szemközt jövők’ derült 
arczai mindnyájunk’ kebelében örömérzést gerjesztettek. Voltak, 
kik a’ táj’ nevezetességeiről tudósítának, melly ékről itt csak azt emlí
tem, hogy a’ tenger’ színén 5248 ’s a’ gmundeni tó’ színén 2960 
bérezi öllel felülemelkedő Traunstein  bérczei az utasra felvidító 
benyomást tesznek ; azoknak egyik csúcsa egy hanyathajtott ember- 
arezot ábrázol, melly az 1800ban ide berontó fellázadt francziák’ 
vallomása szerint igen hasonlít 16dik Lajos franczia király’ ábráza
tához. A’ vidám kedvet szinte félelmes komolyság váltja fel, mi
dőn azon helyre ér a’ szekér, hol egy meredek ut vezet Gmunden- 
be, ezen szoros utat egy irtóztató, */„ órányi meredek teszi. Itt a’ 
kocsi nagy sebességgel halad, holt csendül ekkor az utasok’ ajakin, 
ha minden veszély távol van; mivel ámbár vagy történetből, vagy 
gonosz szándékból a’ vaspályára gördült nagyobb ködarab a’ kocsi’ 
kerekeit kiemelhetné is a’ vasúiból, mégis, minthogy a’ közön
séges útnak, mint mondám, vas alatti esése csekély, ez vész nél
kül történik; mert illy alkalommal a’ kocsis megköti a' kerekeket, 
’s a’ kocsi megáll, pedig ezt a'nélkül teszi, hogy üléséből kimoz
dulna, vagy, a’ mi több, leszállana: különben is letérvén csendes 
ösvényéről a’ kocsi, annyira bevágnák ennek kihajló vasszélekkel 
ellátott kerekei a’földbe terhök alatt, hogy azt helyéből tovább moz
dítani két ló sem képes. Illy esetben a’ vasvonalról lemozdított kocsi 
csigagépelv álfal ismét visszaemeltetik. A Linz es Gmunden 
közt fekvő vasút nem csak fentartására megkivantató övedelmei
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hoz b e , hanem ezen felül a’ csináltatására fordított költséget is 
idővel jó nyereség mellett kifizetheti, mivel a’ folytonos sószállí
tásból sok hasznot lát; de valljon a’ Pozsony és Nagy-Szombat 
közt készülő vasút megválthatja e magát valaha? Nem tudom, mi
nemű holmik’ folytonos szállításából reményű költségeit kihúzhatni; 
az utasok és egyes bútorok’ szállítása aligha fog a’ fentartási költ
ségeken túl jövedelmezni. Ha Pozsonytól Pécsbe alkalmaztatnék 
egy, az bizonyára kifizethetné magát, és igy legalább a’ temérdek 
porföllegek’ kellemetlenségeitől szabadulnának meg az utasok.

Laky János.
(Folytatjuk.)

C z á f o l a t  *)
a’ Századunk’ lt-d ik  számában megjelent 

„Előleges felelet^-re.
Mindenek előtt keresztényi kötelességemnek teszek eleget, 

emlékeztetvén az „Előleges felelet’“ Íróját Máté’ 7-ik fejezete’ 5-ik 
versére: ^'ExßxXe 7r£WTűv Tjijv 'üoxov sx too ’ocpSccXiioo 
croo, xcti tots. diocßXe-^sic exßocXetv to xa^cpog \ x  too ’o(p- 
$ocX[J.ov Too Cl̂ sXCfoov crou.“  Tessék ezt jól szivére venni; ne
hogy máskor az elharapott név szemébe ötölvén ismét, csípősségre 
gerjedjen, holott Ön görög palástba burkolva méltóztatik ballagni 
mondókái után.

A’ felszólítás „kétségtelen adatokat“ kívánt, hogy a’ puszta 
szavak meggyőződést eszközöljenek, és az ingatag vélemény-zaj 
lecsillapodjék; azonban a’ kétségtelen adatok mindig szépen elma
radtak , és az üres szavak előbbi súlytalanságukban léteznek. Ér
kezett ugyan Századunk’ 1 1 -dik számában egy úgynevezett „elő
leges felelet“ álnév alatt; de melly annyira távozik a’
kétségkiilitől, mennyire keserű édestől; bú örömtől; éj-sötét déli 
napfénytől; fekete fejértől. Nem lehet szánakozólag nem mosoly- 
gani a’ hangon, mellyet használ, nem eléggé bámulni az elbizott- 
ságot, mellyet mutat fölléptével az álnevű ; ezek szavai: „álljanak 
itt feleletül a’ következendők K o ttm eierb ő l— lássuk tehát meny
nyire állják ki a’ józan vizsgálatot, ha már csakugyan ott kell ál
lamok; lássuk, mennyire felelnek meg a’ felszólítás’ kivánatinak.

E’ lapok’ köre szükebb lévén, semhogy kivonatoknak adhatna 
helyet, azért illyesmitől megtartóztatom magam’ , kivévén Kott- 
meier’ idézett helyét, mellyből a’ lényegileg ide illőket egykét 
szóval felhozom: „Mivel igen valószínűtlen, hogy a’ régi csaknem 
év-ezredes ember-életkor mindjárt az özönvíz után majdnem a’

*) Érdemesnek tartjuk az ezen Czáfolatot kisért levélből is a’ követ
kezőket közölni: Tekintetes U r! Jól tudom, mint csodálkozik Ön, 
hogy olly késön érkezik czáfolatom : tetemes okaim voltak erre, mely- 
lyek’ elsője a’ tárgy’ méltósága, nehézsége és azoknak, mellyek 
a’ józan ész’ mérlegébe vetendök , érett megfontolása; — második; 
hogy Farnek ur’ feleletét vártam, egyszerre akarván az előleges 
felelettel együtt megczáfolni. — Mivel pedig az előleges felelet’ 
Írója egy sereg Írók mögé rejtekezett, ezekkel is elkerülhetlenül 
meg kellett nekem ismérkedni; ha egyedül Kottmeierrel volt volna 
dolgom, úgy a’ czáfolat, januar. 5-ikci felszólításom’ kielégítésére 
február. 6-ikán megjelent előleges feleletre, mindjárt azon hónap’10- 
dikén vagy legfölebb 12-ikén vala elküldetendö; de mivel, mint fö- 
lebb mondám, Bothros be akará magát sánczolni, meg akarám vizsgál
ni , milly erejű az ellenfél, és a’ felhordott könyvek közül mellvik, 
mit, mennyit minő okokkal és hihetösséggel szól a’ tárgyhoz, azaz 
ezeket mind el kellett a’ pör alatti táryy miatt olvasni: melly fárad
ságomat azon édes öröm jutalmazd, hogy valamennyiben semmit sem 
találtam, mi csak messziről is képes volna az igazság ellen a’ harcz- 
sikot megtartani, bár kevés perezekre is. De dologba is került czé- 
lomat érni, mert a’ 25— 30 ezerre menő centrális könyvtár újabb 
időkben némi zavart szenvedett, azért, mivel kevés idő múlva egy 
arra rendelt tágasabb ’s alkalmasb terembe vala áthelyezendő, ’s 
azon kiviil egy nem sokára megszerzendő könyvtárral szaporítandó, 
illy körülményekben az ellenszerzök’ míveit föllelni nem kis bajba 
került. Azonban nemcsak azok, de ellenirók is nagy számmal vágy
nak k éznél... ’stb. J — ó, mart., 7. 183$.

**#<?$» * *<*mt.

mai közönségesre apadt le ; és mivel e' különös tünemény’ fölvi— 
lágosítására legkisebb fény sem ragyog jóltevő sugárival a’ tör
ténetekben ; de minthogy végre Mózes’ genealógiai hitelessége 
ellen sem lehet alapos kifogást tenni: ez okból e’ nehézség’ elhá
rítására a’ magyarázók különféle hypothesisekhez folyamodtak, 
mellyek közül kitíínőleg látszik magát ajánlani az akkori éveket 
három hónapnyinak állító.“ — Itt van tehát az óriási fegyver, 
mellyet az előleges felelet’ írója kétélűnek, bűbájos erejűnek vélt, 
’s mellynek birtokában magát sérthetlennek álmodozó; — ez az a’ 
medusa-fő, mellynek csak megpillantására is ex officio kővé kell 
válni?! — hol itt legparányibb nyoma a’ kétségkiiliségnek? — 
hisz maga mondja Kottmeier : „Die letztere Hypothese s c h e in t  
sich vorzüglich zu empfehlen:“ azaz: ez utolsó hypothesis leg
jobban lá t s z ik  ajánlani magát. Valóban több előrelátással és sze
rénységgel birt Kottmeier, mint az előleges’ felelet’ írója, kit 
ezután V-nek nevezünk. Kottmeier elisméri ’s nyíltan vallja: hogy 
ez is csak hypothesis, bizonytalan, de a’ többi közt magát leg
inkább ajánló: valamint a’ közéletben is hányszor hallhatni: „a’ 
sok rósz közt ez a’ legjobb“ azaz: legkevésbbé rósz; és nagyon 
helyesen, mert nemde a’ többire nézve némi értelemben jónak 
nevezhető? honnan azért korántsem következik, hogy ugyanazon 
arány áll, ha azt más szoros értelemben vett jókkal is összeha
sonlítjuk, azaz: mi más roszakkal összehasonlítva jó’ czímét 
nyeri, mert legkevesb roszat foglal magában, — az más jókkal 
mérlegbe vetve rósz’ alakját ’s nevét veszi föl. Kottmeier’ szavai 
ennyit jelentenek, és m égis V. ur elég bátor, hogy ne mondjam 
merész volt, a’ szerény vallomást kétségtelen adatnak bélyegezni, 
’s mint illyet a’ tisztelt ’s mély belátásu olvasókra akarni tukmálni.

Kérdem már most V. urat: mennyi időre terjeszkedik ki; vagy 
világosabban: milly időszakig véli alkalmazhatnak a’ fölhozott 3 
hónapról szóló hypothesist ? —

V. ur bizonyosan vagy azt felelendi: hogy ez a' hypothesis 
csak a’ vizözönig; (természetesen a’ bárkabeliek’ szárazra léptéig 
elfolyt időt is hozzá értve) vagy azt: hogy egész Ábrahámig terjesz
kedik ki. Az én szavam pedig ez: akár egyik akár másik áll: az 
előleges felelet semmi felelet. Mert ha az első helyes, azaz, ha 
ez a’ hypothesis csak a’vizözönig alkalmazható, úgy Ón nem érlelt 
engem, azaz a’ felszólítást; ha pedig Abrahámig, úgy nem ér
tette Kotlmeiert, avvagy az ellenem idézett helyet. Az első esetben 
az említettem hypothesis haszontalan, mivel nem tesz eleget a’ 
felszólítás’ kivánatinak, melly kérve sürgető: mutattassék meg 
kétségtelen adatokkal, hogy Ábrahámig egy év csak 3 hónapból 
állott: ugyanis ez volt Fárnek ur’ állítmánya; — a’ másik csel
ben szinte szükségküli lény ez a’ hypothesis; mert ha V. ur nem 
értette Kottmeier’ idézett helyét, hogyan, kérem, hogyan léphetni 
fel; hogyan vehele tollat kezébe, feleletet Írandó; minekelőtle jól 
meggondolta volna, mire, milly okfőkből merítve, s hogy akar 
felelni?! — A’ tárgy’ méltósága bizonnyal megérdemlő a’ komoly 
megfontolást, mellynek azon ízletes gyümölcse lett volna, hogy 
könnyen fölfedezhetendé vala ezen hypothesist nem illőnek a' fel
szólításra.

De akár értette V. ur a’ felszólítást, akar nem ; akár kilerjesz- 
kedikKottmeier’ ajánlott hypothesise Ábrahámig, akár csak a’ vizö- 
zönig, mindegy ; — a’ hypothesis’ megbukása elkerülhetlen. Mert 
ha kiterjeszkedik Ábrahám’ idejéig (bár Kottmeier’ szavai ezt nem 
látszanak igazolni), akkor nemcsak nem ajánlja magát, de meg 
képtelenségekre is vezethetné a’ könnyen hívőt; ugyanis belőle az 
következnék, mit az úgynevezett természetes okossággal bírt* 
sem helyeselhet: hogy t. i. némelly pátriárkák olly korukban nem 
zettek volna, melly ben a’ nemző erő a’ szó’ legszorosb értelmé
ben éretlen , az ingerek és vágyak bölcsőben szenderegnek, mi 
teljes lehetlenséggel ví a’ nemzésre nézve. Ha tehát a’ Kott- 
meiertői valószínűsége miatt ajánlhalónak kürtőit hypothesis all
hatna: állani kellene annak is, hogy a’ teremtés’ könyve’ 1 1  dik 
fejezete szerint Arphaxad 35, Sale 30, Heber 34, Nachor 20-e\en 
korukban nemzettek magzatokat; — azaz: a Kottmeier ajan-



189 200

lolla hypothcsishcz ragaszkodva 's ekkép' egy évre 3 hónapot 
számítva: Arpliaxad 8 ;{/ 4 — Sale 72/4 , — Hehér 8 2/4 , — Na- 
chor 7 */4  — éviikben inár családatyák valónak; ez pedig minden 
képtelenségek’ legvaskosabbika: tehát egy év Abrahámig 3 hó
napból nem állhatott.

Ha a’ vizözönig terjeszkedik ki: úgy is ez a’ hypothesis min
den eddig gyártottak’ legnyomorultabbika, ’s oily kevéssé ajánlható, 
milly kevéssé a’ legszebb gyöngy helyett egy darab kavics, vagy 
májusi reggel helyett egy deres csípős őszi viradat; mert ha Ábra
hámig az évek jól voltak számítva, mint kitetszik a’ fölebb mon
dottakból: úgy semmi okunk sincs, hogy az Ábrahám előttiekről 
kétkedjünk, bármi valószínűtlennek látszassék is azok’ nagy száma 
némelly megrögzött képzelgéséi betegeknek; — azonfelül ez a hy
pothesis homlokegyenest ellenkezik a’ sz. írással, mellyben a’ déli 
fénynél világosabban meg van Írva, hogy: ,,A’ vizek pedig men
nek és apadnak vala tizedik hónapig: mert tizedik hónapban a’ hó
napnak első napján, kitetszének a’ hegyek’ telei.“ Teremtéskönyv’ 
8 dik fejez. 5 — v. „Második hónapban a’ hónak huszonhetedik nap
ján, megszárada a’ föld.“ V. 14. Ebben a’ Vulgátával megegyez 
az eredeti textus, meg a’ samaritánus, káldi-paraphrasta, syrus, 
arab. Már most ennyi tömérdek tanuknak nem fogunk hitelt ad
ni*? — inkább egy két önfejűségét követő után indulandunk*? — 
ki uj elveket kohol, és azokat csalhatlanoknak hirdeti a’ világ előtt; 
árulgatja mint portékát, mellyen a’ vakítás’ máza fénylik, ’s meg- 
becsülhetlennek látszható az értetlen’ szemeiben, mint a’ drága kő 
helyett eladott üveg, melly estve gyertyavilágnál a’ legvarázsabb 
színeket játsza, azonnal elmulandókat, mihelyt a’ tiszta napfény’ su- 
gárai’ elébe hozatik. — Engedelmet e’ kitérésért, — a’ fölvett 
tárgy’ vizsgálatát folytassuk: igaz tehát, hogy a’ tizedik hó’ első 
napján tetszenek ki a’ hegyek’ tetei; igaz, hogy a’ második hó’ 
huszonhetedik napján megszárada a’ föld; de ha a’ második hónak 
27 napja voltj legalább ennyinek kellett lenni a’ tizedikben is ; te
gyük már, hogy 10 hóban 270 nap volt, hol találjuk itt föl a’ leg
feljebb 92 napra menendő évet. — Lám, mire jut az egek’ magas
ságát, a’ milliárd csillag-világok’ téréit, titkait fennen vizsgálgató, 
de a’ lábai előtt tátongó feneketlen mélységet észre nem A'evő em
ber; kénye kedve szerint csonkítja a’ sz. írást; — ha valami szűk 
agyába nem fér, azt rögtön lehetlennek lármázza; előveszi a’ leg- 
kopottabb „locus communis“-okat, és ha máskép nem boldogulhat, 
hazugságnak kiáltja az igazságot, babonának az ájtatosságot,tudat
lanságnak a’ bölcseséget. Előállván egy sötétben szült képtelen
séggel, ezt a’ csalhatlanság’ díszes czímével bepólyázza. Ha vala
mi kevésnek látszik, hozzá fércze l,-------ha soknak, elvesz belő
le, mondván: ott kevés, itt sok van : ergo oda adni, toldani; innen 
venni, csípni kell. A’ mit ezrek, szenvedélytelenül, komoly meg
fontolással ’s illendő előkészülettel kerestek és föl nem találhattak, 
ő képesnek véli magát mindazt egy pillanat alatt fölfedezni, hely
rehozni, sőttökélyesítni. De hagyján, örüljenek önfitogatási silány
ságaiknak, mint gyermek a’ szappan-buborék’ gyönyörű színeinek, 
elenyésznek azok, mint porba irt betűk, mint a’ kellemes nap’ fé
nyét irigyként elleplezni látszó korom-föllegek. — De lássuk még 
egy más oldalát is a’ kedvelt hypothesisnek.

Hamis továbbá az is , mit Kottmeier idézett helye’ első sorai
ban mond: hogy t. i. a’ vízözön után mindjárt csaknem a’ mái 
közönségesre süppedt le az emberek’ életideje. — Szem Arpha- 
xadot a’ vízözön után két évvel nemzette: tehát őt (Arphaxa- 
dot) úgy tekinthetjük, mint ki a’ vízözön utáni szülöttekhez 
tartozik; már pedig Arphaxad 303, Sale 403, Heber 430, 
Phaleg 209, ’stb. évekig éltek; ki fogja többé azt állítani, hogy 
az emberek’ életideje mindjárt az özönvíz után csaknem a’ maira 
szállott le*?! — mert fölebb tagadhatlanul megmutatám, hogy 
Nachor, Sale, Heber, Arphaxad 7 , 8 , 9 éves korukban nem 
nemzhettek: tehát ezeknek évei szükségkép jól voltak számítva; 
ez igy lévén, hol lálálkozandik olly eszelős, ki épen a’ hátralévő 
években akarjon keresni hibát; pedig ezek voltak, kik 3 , 4 szá
zad hoszű életűek voltak: ergo q. e. demonstrandum, azaz: mind
járt a’ vízözön után nem szállott le az emberi élethoszúság a’ mai
ra. Mivel pedig ez egyik fő, sőt csaknem egyedüli oka azon hypothesis
nek, le lévén döntve azok: Iször nincs szükség hypothesisre; 2 szor 
ez a’ hypothesis nem csak alaptalan, hanem még természetelleni is.

Végre az ellenem idézett adatban egy gyönyörű ellenmondás 
is van. Ott ez mondalik: Mivel igen valószínűtlen az, hogy a’ 
csaknem évezredes emberéletkor mindjárt a’ vízözön után majdnem 
a’ mai közönségesre apadt le , és mivel e’ különös tünemény’ fel
világosítására legkisebbet sem találhatni fel a’ történetekben; de 
mivel végre Mózes’ genealógiai hitelessége ellen sem lehet ala
pos kifogást tenni: ez okból’stb.; itt merő ellenmondás van: mert 
azt erősítni, hogy teljes hihetlen az elődi emberéletidőnek olly rögtöni 
leapadása, és azért is hihetlen, mert a’ történetekben nyoma, az 
egyszerű életmódban pedig oka fel nem lelhető; és ugyanezen 
nehézség elhárítására hypothesisekhez folyamodni annyit tesz, mint 
Mózes’ genealógiai hitelessége ellen alapos kifogást keresni: — 
ezt állítja Kottmeier’ felhozott helye; de ugyanazon hely, melly 
ezt állítja, egyszersmind azt is kiköti: „hogy Mózes’ genealó
giai hitelessége ellen alapos kifogást tenni nem lehet“, tehát az 
ellenem idézett hely magának ellenmond ; honnan igy lehet okoskod
ni : minden kifogás, melly a’ Mózes’ genealógiai hitelessége ellen 
tétetik, alaptalan; de a’ Kottmeier állal ajánlhatónak nevezett 
hypothesis nem egyéb mint kifogás a’ Mózes’ genealógiai hiteles
sége ellen: tehát ez a’ hypothesis alaptalan. — Továbbá az elő- 
leges felelet’ írója is'ellenmond magának; — nemde V. ur Kott
meier’ ezen adatával úgy lép fel, mint kétségtelen adattal, annak 
bebizonyítására, hogy Mózes’ genealógiai évei (akár a’ vizözönig, 
akar Ábrahámig) három hónapot tesznek ; már pedig Kottmeier 
szinte vallja és vele V. ur (mivel tételeit magáéi helyett fogadta 
el), hogy Mózes’ hitelessége ellen alapos ellenvetést nem gördít
hetni: de fájdalom! ugyanazon V. ur ugyanazon adatot, ugyanazon 
időben mint alapos sőt kétségtelen ellenvetést hozza fel Mózes’ 
genealógiai hitelessége ellen; — mit mi logicátlanságnak, ellen
mondásnak nevezünk. — E’ szerint az említett adat Iször magá
nak ; 2 szor V. urnák; 3szor V. ur magának és Kottmeiernek mond 
ellent: következőkép ez adat olly messze van a’ kétségtelentől 
mint 1 0 0  a’ oo-től.

Az eddig mondottakból eléggé kiviláglott, mit kelljen tarta
ni a’ megrostált idézetről, mellyre az előleges felelet’ Írója nein 
csak valószínűséget, hanem kétségküliség’ álarczát akará ölteni. 
Láthatták az elfogultlan ’s mély belátásu olvasók , hogy ezen ál- 
arcz nem csak le van rántva, de Bábel is, a’ zavartorony ledöntve. 
Ez tehát az igazság’ mérlegében semmit sem nyomhat: és igy az 
előleges felelet nem-felelet.

Mi a’ felhordott írókat illeti, kiket olly erőtetve halmoza ra
kásra A'". ur: ezek mindössze egy lenge kártyavárat alakítnak ösz- 
sze, mellyben magát győzhetlennek gondolá V. ur. Valóban szo- 
morító lehet reá nézve, hogy a’ hypothesisek’ e’ tömkelegé, melly- 
ből a’ logica’ fonala igen szépen kivezet, épen semmi menedéket 
sem ajánl V. urnák az igazság előtt, semmi fegyvert a’ józan el
vek’ felforgatására. Főleg a’ „Bibelcommentar, zum Handge
brauch für Prediger, Schullehrer und Layen, nach den jetzigen (!) 
Interpretationsgrundsätzen ausgearbeitet von einer Gesellschaft von 
Gelehrten. Erster Band. Altenburg, 1799. 8 . “ és az: „A llge
meines deutsches Orakel. 1797. 8 . Heft. 1.“

De V. ur itt nem nyugszik meg, hanem tovább megy, és a’ 
felvett tárgyban kimerítőbb feleletet kívánót néhány Íróra utasítja 
ismét (Századunk 11-dik sz. alján); azonban ezeknél a’ felvett 
tárgyban kétségtelen adatokat reményleni, annyi volna, mint a’ 
inerő puszta véleményeknek minden józanabb megfontolás nélkül 
egyenesen hitelt adni.

Legvégül azon reménnyel fejezi be mondókéit V. ur, hogy 
Fárnek ur is (!!) tud „kétségtelen adatokat a’ felebb állítottak’ 
bebizonyítására, ha a’ feleletet nem resteli. Tessék elhinni, V. ur, 
hogy Fárnek ur Önnek felszólalásáért nem igen érzendi magát le
kötelezettnek; mert ügyét nem csak nem segítette elő, de in
kább , bár akaratja ellen, tetemesen megnehezítette. Én sem re
ményiem, hogy kit a’ felszólítás egyenesen érdekel, elmulasz- 
tandja a’ fellépést, és e’ pontban V. ur’ reménye az enyém is; ked
vetlen volna minden bizonnyal nekem, ha Fárnek ur e’ reményű
met restelésével meghiúsítaná, mit róla fel sem tévén, de nem 
is tehetvén, érkezendő adatait igen szívesen veendem.

#*** *** faj

P O Z S O N Y B A N .
Alapúé és szerkeszti Orosz József. —- Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyamat 1838.
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E j s z a k a m e r i k a i  s z í n h á z a k ,  i l l ede l mek  és 
e rkölcsök .

Uj-Yorkban három elég csinos játékszín van ’s még ezeken 
felül egy, mellyben feketék játszanak. A’ fő színházakban a’ szí
nesek’ számára külön hely van rendelve, hogy a’ fehérek közzé 
ne vegyüljenek. Elgondolhatni, hogy illy szabadelmü nép a’ szín
házban is elég kényelmesen viseli magát. A’ földszinen ülő urak 
lábaikat az előli, könyöküket a’ hátulsó padra teszik fel és ka- 
lapjokat szüntelen fentartják. Ellenben levetik néha kabálkájokat, 
dohányt rágnak ’s annak levét szerte köpdó'sik. A’ páholyokban 
a’ legelői levők a’ karlámaszra ülnek, hátukat a’ publicum felé 
fordítva. A’ hölgyek már módosabbak ’s kötelességleg leveszik 
kalapjokat; tehát egészen megfordítva a’ mi szokásainkkal. Mi a’ 
színpadon történik, arra senki sem figyelmez, hanemha amerikai 
színész lép fel, vagy egy elmésség hallatik az angolok ellen; 
ekkor mindenki iszonyú sarkkopogással jelenti tetszését.

Egykor a’ parkszinház’ egyik páholyában ültem, melly színház 
a’ legszebb és a’ nagyvilág által leglátogatottabb. Belépe egy ur és 
mellém ült. Előadás alatt a’ kartámaszra rakta lábait, de végre 
még saruit is lehúzván, polczolta fel azokat; alkalmasint igen 
melege lehetett- Egy kellemetlen szag kényszeríte, fejemet az 
ellenkező oldalra forditnom és nyakam’ a’ páholyból a’ mennyire 
lehet kitolnom; igy tehát kénytelen valék a’ legközelbi páholyba 
pillantani, itt egy hölgy és két ur ül e; az egyik egész illendőség
gel mulatott a’hölggyel; ezért a’másik boszankodott; rövid szóvita 
kerekedett, és a’ boszus ur lesujtá öklével a’ másiknak kalapját; 
ez általában a’ veszekedés’ megkezdésének módja. Ekkor felki- 
álla egy urfi, ki földszint a’ karzat felé fordulva fekvék : „Ne za
varjátok a’ játékot! öklöződjetek kün!“ Egy csendőr azonnal a’ 
páholyba lépett, ’s mind a’ két urat, az egészen ártatlan és elcsu- 
dálkozó hölggyel együtt kivezette. így hozza magával a’ színházi 
rend, ’s illyen veszekedések szokásban vannak az uj-yorki elő
kelők közt. Szerencsére az eset jobbomon ülő vastag szomszé
dom’ figyelmét nem kerülte ki, ’s gyorsan czipőibe szőkéivé sietett 
a’ veszekedők után, hogy az ökölharczot az utczán láthassa.

A’ játékszínek privát emberekéi; a’ vállalkozóktól nagy áron 
bérelletnek ki ’s épen nem nagyon látogattatnak. Hogyan áll fen 
tehát a’ vállalkozó’? A’ mint lehet, perekkel elborítva; felfogadja 
a’ színészeket bármi drágán, ez neki mindegy; a’ fizetés napján 
azonban csak azt fizeti, a’ mi neki tetszik; a’ hiányt egy elma
radások miatti kárpótlási jegyzék pótolja. Ez már igy szokás és 
semmi felakadást sem okoz. A’ színész a’ tapsokból él, ezek' tanú
sága, a’ nagy pénzbeli egyezkedés, hitelt szprez és a’hiúságot kielé
gíti, a’ többi ünkint jő. Az idegenekkeli egyezkedések valamivel 
körülményesbek. Múlt télen egy olasz énekestársaság érkezeit 
Uj-Yorkba. Átengedők ennek a’ mindennapi bevételt 600 dollár

felelt, a’ mennyit a’ vállalkozó magának kikötött. Hat hétig éne
keltek és azzal tovább utaztak Isten névében, a nélkül hogy cg\ 
Kardot láttak volna. Egy kötéltánczos társaságnak még roszabbul 
ment dolga : ez, a’ fogadóbani lakozásai miatt, még ruhatárát és 
műkészületeit is kénytelen volt zálogban hagyni. Néhány év előtt 
Párisból Vestris, a’ híres tánezos, nőstül együtt egy esztendőre 
meghivaték. Az egyezés úgy volt, hogy a’ vállalkozó az utköltsé- 
geket oda és vissza megtérítse, ’s 20,000 dollárt fizessen ; ellenben 
Vestris urnák és asszonyságnak kötelességük volt, bizonyos szá
mú előadásokban részt venni, részint Uj-Yorkban, részint Phila
delphiában, Bostonban és más várasokban, különösen pedig Uj- 
Yorkban, azon időtájon tánczolni a’ színpadon, midőn Jackson az 
ujdonnan választott elnök e’ várost meglátogatandja. Midőn a’ 
Vestris-család megjött és néhányszor tánczolt, tizenkét előadásra 
a’ philadelphiai színházi vállalkozónak eladatott, aztán egy má
siknak, egy harmadiknak, ’s igy nyerekedtek vele tovább is. Ez 
ellen semmit sem szólhatni; azonban az elnök Uj-Yorkba jött, 
és Vestris azonnal oda sietett ’s megérkezését a’ vállalkozónak 
tudtára adá. A’ ki nem kapott meghívást a’ tánczolásra, az Vestris 
volt. Az elnök ismét elment, az egyezkedés’ ideje lefolyt és Ves
tris pénzét kérte. E’ követelésre a’ vállalkozó egy másikkal vála
szolt 22,000 dollárnyi kárpótlásról; a’ kárnak onnan kellett ered
nie, hogy Vestris az elnök’jelenlétekor nem tánczolt. Vestris azon
ban csak nem léphetett föl minden előkészület nélkül és hívatla
nul egy szomorujátékban vagy egyéb drámai előadásban tánczolva. 
Ez mindegy, ő a’ fizetésre ítéltetett, minthogy részéről az egye
zés nem voltbetüszerint betöltve; illy kimértek, illy bölcsek, illy 
részrehajlatlanok a’ törvények. így tehát Vestris ingyen tánczolt 
Amerikában,’s még szerencsésnek tartá magát, hogy egy csónakon 
nejével és gyermekével megszökhetett és tengerre szállhatott, h< I 
egy hajó volt megrendelve, melly őt fölvevő és Francziaországba 
liozá, mert egy rendőrtiszt már utána járt, hogy fölkeresse és 
befogja.

E' példa által el nem ijesztetve, nem sokára egy másik derék 
franczia ballettánczos, Achille ur, feleségével együtt szerződésre 
lépett. (3 azon volt, hogy szerződését okosan csinálja és belőle 
semmit ki ne felejtsen; e’ végre Holley hires ügyészt kérte ta
nácsért; de ki dicsekedhetik azzal, hogy minden megfordult eszé
ben ? Midőn a’ szerződés’ ideje vége felé közeledett, a muzsika 
egyszerre nagyon rósz kezde lenni; jó soha sem volt, de most 
egészen roszul játszottak, gyakran hirtelen kiállottak a’ tartusból, 
a’ műszerek nem hangzottak össze; a színpad nem 'olt magst 
perve, sőt mindenféle szeméttel tele hintve: lehellen vala tánczolni. 
Hasztalanul tön Achille mindenféle előterjesztést, a’ vállalkozó sü
ket maradt, a’ közönség pedig kaczagolt. Ekkor kinyilatkoztat;. 
Achille, hogyha ezen nem segílnek , akkor ő nem tdnczoltn/. 
„Ha Ön nem lánczolhal, én nem fizethetek,“- 'olt a’ felelet. Achille
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és a’ vállalkozó közi e’ feleletre egy szóvita keletkezeit, mellé
ben a’ melegvérű francziát tűzbe és haragba hozák ; azonnal ké
szen állott húsz tanú, kik sértegető beszédeket akartak hallani, ’s 
most egy rágalmi por vettetett nyakába, miközben neki mindegyre 
kellett volna a’ tisztátalan, sikamlós színpadon tánczolni ’s magát 
a’ közönség’ kaczajának kitenni. Ezt ő egyenesen megtagadó, ’s 
most egyszersmind roppant kárpótlás végett is idéztetett. A’ port 
Achille elveszté, fizetni pedig nem akart, ’s igy bezáratott. Ekkor 
elővevé hitvese azon pénzt, mellyel Európában három gyermekük1 

számára fáradságosan összeszereztek, a’ vállalkozóhoz ment, vele 
egyezkedendő, ’s végre 2 0 0 0  dollárért megnyerte férje’ szabadságát. 
Achille’ szülei Párisban derék fiók’ segítségéből éltek. Mélyen 
fájt neki, hogy ezen adományait meg kelle szüntetni; de ezt az 
amerikai soha sem foghatja meg.

Nincs hiúbb nép mint az amerikai. Hogy e’ nemzeti hiúságot 
kielégítsék, kell a’ színházi vállalkozóknak hires idegen művésze
ket felfogadniok, mi mellett azonban az igen tetemes költségekbe 
jutás’ veszedelme szerfelett hazafiságosan mellőztetik el egy igen 
bölcs törvényhozás által. A’ művészettel, a’ tehetséggel magával 
az itteni közönség keveset gondol. A’ nyomorult hangászkar a’ 
legszebb operát elrontja; a’ legjobb énekes is alig hallatik az örök 
zavar, a’ földszinti padok föletti mászkálás és dörömbölés és a’ 
dohánylé’ szünetnélküli fercsegése miatt; a’ ballettánczosokra a’ 
színpadtól elfordulva n y u g v ó  nézők nem is tekintenek. És 
mégis botránkoztatónak és a’ köztársasági erkölcsök’ tisztaságá
val ellenkezőnek találták, hogy a’ franczia lánczosnők olly felső 
öltönyökben jelentek meg, mellyek a’ térden alól csak két tenyér
nyire értek, és ezek alatt tricot lábruhát viseltek; sőt, ki hinné? 
a' napi lapok lármát ütöttek ’s egyenesen kinyilatkoztaták, hogy 
a' status veszedelemben forog, alapjaiban van megrázatva. Ves- 
tris és Achille asszonyságoknak legalább bokáig érő hoszu ru
hákban kellett megjelenniük, és azok alatt fehér és nagyon bő 
török bugyogót hordozniok! Uly metamorphosisra volt szükség, 
a' fellázadt elmék’ megnyugtatására; a’ hölgyek csak illy módon 
szenvedtettek meg, és első föllépésök franczia balletöltözetben köz 
botránkozást gerjesztett.

E’ decorumot, e’ szigorú külső magaviseletét követik általá
ban a’házi körben. A’ ház’ építésmódja és belső elrendezése annyi 
megnyugtatást szerez az amerikai férjnek, mint a’ spanyolnak egy 
csapat duenna. Soha sem jő valamelly férjfi a’ ház’ nő lakóival 
máshol össze, mint a’ mindenkinek szüntelen nyitva álló parlour- 
ban, mellybe az utczáról közönségesen egészen beláthatni; a’ házi 
asszonnyal soha sem beszélhetni egyedül. Ha meglátogattatik, 
közönségesen segéde is , magyarul szolgálója , oda ül és részt 
vesz a’ beszédben. E’ segédnő asszonya’ kalapját is fölteszi, sál- 
ját nyakába ölti ’s vele vasárnap sétálni megy. Ki e’ bizodalmas- 
ságokban részesülni nem akar, négerek vagy színesek által kény
telen magát szolgáltatni. Ha azonban mind e’ mellett is megtörté
nik, hogy valamelly amerikai bizonyos nagy rendnek tagjai közzé 
felvétetik, könnyen veszi sorsát. A’ láthatlan homlokékszert valódi 
franczia könnyűséggel viseli ’s kiveri fejéből, hogy a' kereskedési 
munkálatok ne szenvedjenek általa.

Általában, hogy e’ külső Hiedelemről nagy merészlet volna az 
erkölcsök’ tisztaságára huzni következést, többi közt a’ hurokve
tőknek az egész világon egyetlen czéhe is mulatja, melly határ
talan vakmerősége által különösen az 1829-diki télen Ej-Yorkban 
és Philadelphiaban tüntette ki magát. Azon évfolyambeli hírlapok 
telvék intésekkel és mindenféle gazcsinok’ elbeszéléseivel, mellyek 
hihetetlen szemtelenséggel vitettek véghez. Gyakran a' szeren
csétlen áldozatok meg is neveztetnek, sőt néha magok beszélik el 
esetüket. Asszonyok és leányok, kik, rokonik és barátnőik által

környezteivé, valamelly sétáról vagy látogatásról alkonyaikor men
tek haza, egyszerre hurkot érzettek nyakok körül, melly szavuktól 
megfosztotta, villámsebességgel ragadtattak el kísérőik közül, 's 
nyom nélkül elvesztek. Három, négy, nyolcz nap múlva ismét 
családja’ körébe lépett az elrablott, a’ nélkül hogy a’ házat, ha
bár néha közelítőleg a’ várostájat, hol fogva tartaték, megmond
hatná. Rendszerint nem bántak keményen velők, jó és tiszta 
szolgálatuk volt, többnyire csak álarczos negerek környezők őket, 
selyem kötelekkel voltak megkötözve, ’s mint mondtuk, néhány 
nap múlva ismét szabadon bocsáttattak. Ezen elfogásmód azon 
útonállóktól származik, kik Mexicoban illy módon rabolnak. Csak 
egy példája van Uj-Yorkban, hogy egy fiatal lady a’ házat ki tudá 
jelelni, mellybe illy ocsmány czélból ragadtaték. Atyja, hajóska
pitány, épen úton volt, midőn e’ szerencsétlenség történt. Vissza- 
jöttekor leánya mindent megvallott neki; atyja azonnal elhatározó, 
nevezetes boszut állani. Néhány más hajó’ különböző nemzetekben 
legénysége hozzá állván, fényes nappal ment a’ csapat, fejszékkel, 
botokkal, rudakkal fegyverzetien, az ocsmány ház felé. A’ bejá
rásokat az utczába elállatá és őriztető a’ kapitány, ’s igy a’ ház’ 
ostromlásához kezdett. Az ajtók zárva és elrekesztve voltak; de 
ezeket betörvén, további ellenállásra nem találtak. A’ ház üres 
volt, valamennyi lakója megszökött. A’ kapitány a’ házat földig 
lerontatá , a’ nélkül hogy valaki ellene szólott volna, ’s azzal dol
gára ment. A’ romok még most is illetetlenül hevernek ott, ’s olt 
fognak heverni, mig gyalázatos tulajdonosuk’ örökösei a’ helyet 
vissza nem kivánandják.

Sietünk elhagyni e’ tárgyat; de már ebből is látni, mint rá
gódik e’ különös népnek házi boldogságán is féreg. Szerencsére a’ 
nép e’ ponton legkevesebbé sérthető; de olly esetekben is, mellyek 
legérzékenyebb oldaláról érintik, tudnillik pénzveszteségeknél, stoai 
egyenkedvüségről dicsérhetni, és nem lehet eléggé csodálni, meny
nyire tud leghatalmasb szenvedélyén uralkodni.

Ezt csak nem rég is bebizonyitá egy Ej-Yorkban történt ne
vezetes példa. Maidé -  Latié utczában két testvér egy réfeskeres- 
kedést tartott. Az egyik végenkint árult, a’ másik rőf számra, ’» 
igy két elkülönzött kereskedést űztek egy helyben. Néhány szeren
csés eladás újra megtöltő a’ nagykereskedőnek erszényét, a’ hitel 
pedig raktárát. Egyszerre azonban minden készség a’ kiskereske
dő’ kezeibe szállt a’ nagykereskedőtől, ’s ez utóbbi minden vára
kozás ellen megbukást hirdetett. A’ hitelezők némi pénzt kívántak; 
de a’ megbukott egy időre ezt is hű testvérének ajándékozta, ’s most 
ment a’ törvényszék’ elébe ’s megesküvék, hogy ő egy fillérnek 
sem ura. Letett eskü után haza sietett és pénzét kívánta testvéré
től. „Pénzedet?“ kérdő egész nyugalommal a’ testvér; „azt csak 
kell tudnod, hogy neked egy filléred sincs, hiszen épen most es
küvői meg rá.“ — ,,IVo, valóban“ mondá a’ megcsalatott csaló, 
„hozzád még iskolába kell járnom!“ ’S mit tön? boltos-legény lett 
testvérénél, és soha sem koczódlak össze. Egy gyermek, ki vélet
lenül lépett a’ boltba, meghallá a’rövid szóváltást, a’ dolog kitudatott 
és egy hétig napi újság lön, nem a’ ritkaság miatt, mert az eset 
semmi tekintetben sem volt rendkívüli, hanem mivel a’ két testvér 
igen isméretes, ’s az illynemü dolgok élénk részvétel gerjeszte
nek, mivel anyagot nyujtnak az önkifejlésre. Ha a’ yankeek ál
talában kitűnnek azokban, miket rászedéseknek  nevezünk, az uj- 
yorkiak tagadhallan elsőséggel bírnak a’ nagyobbszerű munkála
tokban. — (Morgenblatt.)

U t a z á s i  v á z o l a t o k .
( Folytatás■)

A' vasút Gmunden városában végződik, melly 3,300 lakost 
számlál. A' rómaiak Laciacum  név alatt bírták. Egy hasonnevű
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tó m ossa, melly a’ legcsendesebb időben is habokat hány. E’ tó’ 
hosza 6310 öl, szélessége 1570 ; egyik partját meredek hegyek, 
másikat a’ város teszi; e’ tó mérsékli a’ környék’ telét ’s nyarát; 
mélysége 90 öl, folytonos habzása miatt zöldszinü vize soha be 
nem fagy. A’ Traun  nevű patak be- és kifolyik belőle, mely- 
lyen egész a gmundeni térig szállittatik só. Előbb a’ tó’ mellékén, 
Miksa főhg’ palotáját jobbra hagyván, útrövidítésből Frauen- 
kirchen-ig , ’s innét Ischl~be utazni a’ tavon át szokás, mellyen 
evezőkkel és vitorlákkal ellátott hajók úsznak Lambath-ig, 
melly város már a’ kamarai sójószágokban fekszik, hol a’ munkás’ 
bére 8  mérő rozs, 3 mérő búza ’s évenkint egy mázsa só, na
ponkint pedig 10 p. kr. Az egész sóuradalom’ jövedelme felmegy
500.000 mázsa sóra; a’ munkások’ árvái ’s özvegyei segedelmet 
nyernek betegségükben és ingyentartást; a’ sófőzés melletti hirte 
len átfázás, sovány élelem ’s nehéz munka sok embert butává 
’s golyvássá tesz, úgy hogy valamint L inztő l Gmundenig ál- 
mélatig szép, egészséges nép lakik, szintolly nyomorúlt ’s buta 
találtatik a’ tavon túl Ischl-ig. E’ város és Lambath közt az út 
igen jó. Jobbról a’ Schrott bérezek emelkednek ; sziklafalaik csak
nem egészen kopaszok; balról a’ hegyek közt nagy sebességgel 
rohan el a’ felette keskeny medrű T raun , ennek sziklapartjain 
több fakereszt látszik, a’ hajósokat vészre intő. Weissenbach- 
nál 45,000 mérő szén ásatik ki.

Ischl mezőváros az Ischl' és Traun' összefolyásánál fekszik ; 
lakosa mintegy 1740; 10,000 öl fa-felemésztés mellett évenkint
200.000 mázsa sót nyújt bányája, melly 1562ben fedeztetett fel ’s 
még most is igen gazdag ’s bővelkedő. Minthogy ezen só több 
különnemű részekkel keverve ásatik ki a’bánya’ gyomrából, azért 
édes viz bocsáttatik az aknákba, melly elválasztja a’ sót ’s magá
val egyesíti, különnemű részeit bántatlanúl hagyván; az e’ sóval 
kevert viz csőveken vezettetik a’ városba, ott egy üstbe eresztet- 
vén, felforraltatik, hogy ezáltal kigőzölögjön a’ viz, ezután meg- 
hüttetvén a’só megjegesedik,melly egy kevéssé nedves lévén, cson
ka kupa idomú edénybe tétetik, ’s ismét melegben száríttatik, hogy 
a’ felesleges nedv kipárologjon belőle ; illy állapotban szállittatik aztán 
Traun' partján álló rakhelyre vasúton, innen pedig a’folyón tovább. 
Illyen sóval elegyített víz akkor tartatik legjobbnak, ha igen kevés 
van benne a’ közép savakból, ’s ha beleeresztetvén a’ nedvmérő, 
az ennek 16ik fokán állapodik meg. — Mi a’ sósfürdőt illeti, melly 
fölött ezen felirat áll: In sale et sole omnia consistent: az 
1823ban alapi Itatott W o lf  és G ötz  orvosok által, kik az egészségre 
e’ fürdőből hasonló sikert vártak ahhoz, mellyet a’ tengeri vízfür
dők nyújtanak, k vált ha azon kénköves vízzel vegyíttetnék e' sós- 
viz, melly szénsavany és hydrolhionnal van keverve; léj színű, 
és nehéz szagú ’s oily nagy mennyiségben (egy nap , vagy is 24 
óra alatt 200 akó) ömlik itt. Mondják, hogy ezen fürdő nagy on 
elhatalmazott betegségeket is meggyógyít; az e’ fürdőbe költöző 
betegek’ száma évenkint szaporodik. — Azon kazán felett, melly- 
ben a' sósviz párolgás miatt forraltatik, több kis különválasztott 
termek vannak építve az illendőség végett. ’S bár minden fürdő
ben ellillatnék a’ közösfül dés. Isc/tZ-ben mindennemű kéjelemben 
részesülhet az ember egész a’ fényűzésig, pedig sokkal kisebb fize
tés mellett, mint nálunk. London, Paris, Studtgard, Odessa, 
Velencze, München slb. városokból volt vendégei érdekes mo
zaiktársaságot képezének. Olt volt előttünk Kollowrath  minister 
és Lubom irszky  hg. is. — Eleven itt az élet, mit a’ reggeli órák- 
beli muzsika még kellemesbbé lesz. Van társalkodási tereme, bil
iárd-, klavier- és különvegyületű hir- és divatlapokkal ellátva. 
Schmölnau-han, Holzschwemme-n Ízletes reggelivel vendéglé
nek, honnét a'kilátás Ischl-re gyönyörködtető. A’ kalváriabegy 
jeles. Egy öreg ácsmester, ki aran ’̂ érdempénzzel bir, érdekes

felvilágosítást ada az itteni nép felől. Itt az ifjak még tűrhető ép- 
ségüek, de később a’ nehéz munka alatt butákká ’s ny omorékok
ká lesznek; sétálói kellemesek. Linz Ischl-től 7 */4 postaállomás, 
vagy 18 óra távolság. Salzburg 3 ^  postaállomás. Ischl-tői Salz
burgig az út igen gyönyörű. Ischl folyó, a’ lassan domborodó he
gyek, két, a’ Gmundenihez hasonló tó, a’ derék termesztés, an
gol-kertté varázsolja e’ tájt Salzburgig; erre a' lakosok már nem 
olly éptelenek. A’ pénz’ folyamatja bajor érték szerint kezdődik, 
azaz 20 p. kr. felér az ő 24 krjokkal.

III.
Salzburg és Gast ein.

Salzburgnál nem nagyobb ollyan várost Németországban nem 
ismérek, melly hasonló mértékben nyugtathatná meg szilárdabb 
kivánatimat. Az emberek ritkán választának szebb tájékot lak
helyül ’s mondhatni, hogy a’ tájrajzi képiró e’ város’ körny ékén 
legváltozatosb festvényeinek is föltalálná eredetijét. A’ ragadó 
Salzach•> ez a’ tisztasága és sebessége állal még a’ hegyeknek 
ártatlan, vidor gyermeke, kövek és virágok közt susogva lejt 
sziklamedrében; mindazáltal elég széles, hogy a’ várost két részre 
szelje, ’s a’ föléje épített hidak használandóknak tetszhessenek. 
A’ veteményes zöldeletű dombok, az ezeken elnyúló utak, az éj
szaki irányban terülő laposság, ’s mi ezekkel nagyszerű ellentétben 
jelenik meg, a’ három oldalon fölágaskodó bérczl'al változatos 
egységökben kép gyanánt állanak elő, melly a’ lélekben mara
dandó benyomást hagy, méltót, hogy az Alpeszek’ előcsarnokáénak 
tartassák.

Salzburg’ fekvése, a’ barát- és kapuczinus-hegy közt, valóban 
hierarchiai. A’ városi építésmód kitűnő: utczái nem egyenesek, 
de tágasak ’s tiszták; szűkében a’ piaczoknak nincs. A’ házak 
jobbadán kőből, magasak és föltetszőleg fejérek 's ékesítvék a' 
közel bányabéli márvánnyal, melly leginkább fejér ’s a’ schönbrunni 
kertnek is több szobrot ada; a’ háztetők, olasz sztilben , laposak 
és palával födöttek; tégla-vörös színbe, melly tájképeken annyira 
bántalmas, sehol sem ütközik a’ szem. 16 temploma közöli első 
helyet érdemel a’ székes-egyház olasz sztilben a’ vaticani szerint, 
3 érsek’ uralkodás-hosza és Soluni' ügyelete alatt építve, az 
architecturának remekműve; inkább széles, mint magas bolto
zatában öt külön orgonának hangjai zengenek ; a’ rajzok’ finomsá
ga. a’ szobrok’ ’s érsekek’ emlékei kiváltképen kitűnők. Előtte0 7 4 ^
piacz ’s ezzel határos a’ harang-játékos torony. Örömmel kezdém 
hallgatni e’ játékot; de melly végre sem volt egyéb zavart ping- 
pangnál. Mint értéin, már több év óta romlottan játszik. E’ két 
úgynevezett palota közt a’ székes-templomi piacz’ közepén van 
4 5  lábnyi magasságra szökő kút egy darabból faragva; meden- 
ezéjébe 2500 akó fér. A’ benedekiek’ templomában látszik a’ vá
ros’ alapítójának sz. Rupertnek emléke, de ennél érdekesb Haydné, 
a’ mellék-kápolnában: egy művészi, mohos szikla, fölötte fekete 
urna, mit fejér fátyol föd, mind kőből. Hegyettök aranysugáros 
fakereszt. A’ sziklán Haydn’ müvei ’s legalul hattyúdala, a- Ke- 
quiem. A’ templom mögött egy kis temető néhány díszes emlékkel, 
hol a’ kedves elhunytak’ sirdombjain hervadatlan virulatban éltet 
virágot a’ hálás ivadék. A’ franciscanusok’ egyháza 5 (76 lábnyi 
magasságú) oszlopon ny ugszik; benne sz. Ferencz a’ fölmagasz- 
talás’ állap óljában Rothmajerlöl fölséges kép. Sajátszerű épület 
mellette a* nyári lovagiskola ’s amphilheatrum, szép hely szabad 
ég alatt, kétfeiől a’ baráthegy’ oldalaitól környezve, meiiycKcn 
három karzatban 96 arcad vésetett. Hatalmas mű az új kapu. A ba- 
ráthegy van itt keresztültörve 415' hosz-, 22' széles- és 39' magas- 
ságbam Zsigmond érsek’ képét viseli fölséges homlokán e’ tártál 
matlan aláíratta!: „Te saxa loquuntur.“ A’fóiskolahaz igen kozönsé-
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«es templomostul, ’s épen elvesz érdeke, midőn halljuk, hogy kö
zel szomszédságban fekszik hozzá ama’ csekély házacska, mellyben 
M ozart legelőször láta napvilágot. A’ Salzach’ túlsó partján a’ 
397 számmal jegyzett szögletház’ 3ik emeletén látni egy képet 
ez aláírattál: , ,Philippus Theophrastus Paracelsus ab Hohenstein, 
natus in Einsiedl a. 1493., mortuus in hac domo 1541.“ Maga a' 
kép nem nagy becsületére válik a’ szerzőnek; síremléke fejér 
márványból díszes a’ sz. Sebestyén’ templomában, nemkülönben 
mint az e’ körül levő sírkert is. Arcádok teszik ennek falait ’s az 
arcádokban kripta fölött kripta; ezeken, az üreseken is , síriratok. 
Olvasónk kérelmeket, temetkeznénk oda. Itt kitűnő a’ holtak iránti 
tisztelet. — E’ részen van a’ Mirabell-tér is, melly legnagyobb, de 
legszomorúbbb is Salzburgban, ’s a’ hasonnevű palota, szép müve 
az architecturának.

Nem messze a’kapuczinushegytől emelkedik egy sziklás domb, 
Bürgelstein , hajdan, mint a’ kiásott hamvvedrek mutatják, a’ ró
maiak’ temetőhelye. Salzburg már a’ rómaiak alatt virágzott előbb 
Juvavia , később „Hadrián’ gyarmata“ nevet viselvén. Püspökei’ 
lajstromában olvastalik, hogy Dilmár 907ben august. 9ikén Po
zsony körül az ungarok v. madseharok ellen harczolván, elesett. 
Ki a’ baráthegyre fölmenni nem rest, a’ Salzburgra legszebb te
kintetben részesül; ide a’ városban tanyázó huszártiszt hazánkfiai 
kisérének föl ’s örömünkben szíves részt vettenek. Az Aigen nevű 
hegyrésztől mindenek fölött kellemes táj nyílik a’ szemnek; itt van 
a’ Schwarzenberg ligek’palotája ’s az 1821ben kimúlt Ernest győri 
püspök által müveit kert. Számosán keresik ezt meg. A’ vendég
könyvben fénylik Urunk Ő Fölségének neve is. Olvasható itt a’ ba
jor királynak egy rögtön-költeménye ’stb.

Szíves búcsút véve Salzburgtól, dél felé Gasteinnak tartónk. 
Hellbrunnak Neptúnja (barlang) 5000 titkos fecskendővel, ’s Hal
lein, hol 300,000 mázsa só főzetik évenkint, és Golling útközben 
einlékezetesb helyek. Itt a' tájvidéki kép nagy változást szenved; 
megszűnik a’ salzburgi síkság ’s az óriási havas-hegyekre kezdő
dik a’ fölmenetel. A’ Salzach, szirtek közzé szorúlva ’s ütközve, 
egy a’ világnak legszebb vizei közül. Sok helyen hab gyanánt 
tűnik ki a’ gollingi zuhatag  300 lábnyi magasságával, hová ki
rándulni az utasok’ szolgálatára készen állnak az egylovu kocsics- 
kák. A luegi hegyszorulatot védelmezi a’ liorvátok' ü rege; igy 
neveztetett t. i. az erősség, mert ezek az örökségi háborúban hegy
oldalba vágott húsz ágyúval dicséretesen viselők magokat 1742. 
Verfennek van vára; itt töltőnek éjszakát a’ Gasteinból visszauta
zó Fölségek, és Sz. János, a’ deszkafödelü ’s kőnyomtatékú házte- 
tősfalu körül a' hegyeken tiszteletökre szédítő magasságon lobogtak 
az örömtüzek. Itt a’ hegyek Schwarzach' völgyét alakítják, ’s ha 
mindent tekintetbeveszünk, helyeslenünk kell az ízlést, melly a’ 
salzburgi érseknek Sz. Jánosban választa nyári tartózkodást, hol 
e’ czélra a’ benedictinusok’ egykori monostorát váltá meg. A’ só
szövetségre emlékeztetőnek itt, egy asztalt mutatván, melly mellett 
a’ parasztok sót izéivé a’ hit’ ügyében megesküdtek. Lendtben 
arany és ezüst olvasztatik, ’s az Ache nagy rohanással ömlik a’ 
«Safeaba. Ezután a’ természet borzasztólag-fölséges alakban je
lenik meg. A’ klammi hegyszorulat kapuja a’ gasteini útnak. Ki
nek az Alkotó’ müvei még nem szoríták el leheletét, menjen Gas- 
teinba. Előtte a’ meredek út, mellyet a’ geisleri vas szorgalom sem 
tehete kényelmessé boldogult I. Ferencz alatt: egyfelől minden 
perezben lerohanással fenyegető ’s szél és eső omlasztotla dara
bokban alápergedező sziklaormök— ’s másról a’ rémítő mély ség, 
melly különben az Ache folyónak medre, iszonyú temető gyanánt 
tátong az út’ szélén, az érczkeblet is megrendítik ’s a’ lélekzetet 
elakasztják. Kiállván a’ borzadásnak ezen igen sajáinemű paro- 
xismusát, a’ gasteini völgy ( 6  gyalogórányi hoszu ’s másfél széles), 
idylli öltözetében kívánatos enyhítőként jő. Kocsiútja a’ Veit-moseri 
bánya’ égetett salakjával lévén terítve, jó; az vas-, cserép- és talk- 
részekből elegyedvén össze, a’ vizet be nem veszi, hamar szárad 
és keménysége miatt a’ kerekek vágást nem tehetnek, csakhogy 
a’ mellett a’ lovak’ körmei és sinvasak tetemesen kopnak. Dél volt, 
’s D o rf - Gasteint elhagyva, H of - Gasteinban állt meg kocsink. 
A Vendégek' száma 30 felé volt, ’s mi mint újak az itt divatozó szo

kás szerint az utolsó helyeket foglalók el. Öt tál középszerű éte
leink körülhordozása úgy változott, hogy ki az előbbiből első vett, 
az a következőhöz legutolsó juthatott. Még ültünk s már megje
le lt a’ számításban ügyes pénzszedő leány. A’ fizetés bajor szám
lálás szerint történik, a’ mi ránk nézve kissé kellemetlen, a’ kraj- 
czárok, garasok ’s általán az aprópénz bajor, a' húszasok pedig ’s 
fölebb ausztriaiak lévén; kenyér’s bor nélkül 2  vt. f.volt az ebéd’ 
ára. Délután B a d - Gastein v. W ild - Bad  felé folytatván utunkat, 
egy órányi hajtás után az angol kávéházat érők el szerencsénkre, 
mert az egész gasteini világ nagy cseppekben rohanó zápor által 
boríttaték el. Itt találkozónk a’ fürdőnek némelly bécsi és bajor 
vendégeivel, ’ s noha édes szóváltásba elegyedénk ; mindazáltal az 
eső’ daczára útnak eredtünk. Borzasztó volt ez ismét! hegyoldal
ból vájva, keskeny és egyik-egyik szélén iszonyú mélység, melly 
fölött itt-otl félholdalaku faállás van, ’s ide tér ki egyik kocsi a’ 
másiknak. Eső és Ache-zuhatagi moraj közt jutottunk a’ fürdőhöz, 
mellyet 300 ’s több év óta a’ Straubinger család bir. Tele levéli 
az épület, kénytelenek valónk a’ graben -w ürthi fürdőbe térni, hol 
az igen középszerű szolgálat, szoros szállás, a’ zuhatag’ gőzeitől 
nehéz levegő ’stb. hamar leverők türelmünket, ’s inkább a’ hof- 
gasteini fiók fürdőben vettünk szállást.

Itt egy különös világrészben gondolja magát lenni az ember. 
A’ havas hegytetők közzé, mellyeknek oldalain csak hellyel-közzel 
inog egy-egy árva fényű, főleg Bad-Gasteinban két órával később 
emelkedik a’ nap ’s hamarább nyugszik el fölöttük, ’s igy a’ nap itt 
igen is kurta ’s ritkán húzódhatván át szellők a’ hegyfalak miatt, 
a’ levegő gőzzel terhes ’s gyakor az eső , legalább három héti ott- 
mulatásunk’ nagy része esős volt. Éghajlata változó — a’ forróból 
egyszerre hideg — azonban többnyire hüs, és ezért a’ fürdő csak a’ 
melegebb hónapokban használtatik. A’ házak deszkafödelesek ’s 
kövei nyomtatottak, csűreik völgyben ’s hegyoldalakban szétszór- 
vák. A’ tehenek ’s kecskék (egyéb házi állatok alig találkoznak) 
csodálatos ügyességei legelik le a’ meredek helyeket; gyümölcsfák 
hiányzanak; búza a’ nedvesség miatt üszögös; bőven van zab, ló
here és bab; egyéb termesztménye sovány. W ild-B ad  katlanalaku, 
’s fenekére rémítő sebességgel zuhog az Ache. Hegyoldalra épí
tett házai közt tiz jeles; kitűnik a’ v á r’s , ki akkor ott mulatalott, 
János Főhgnek ’s a’ praelatusnak palotája, mellyet most Montecu- 
culli bir, és a’ legrégibb Straubinger-ház 3,000 lábnyi magasságon 
a’ tenger’ színe fölött. Az ásványos víz, melly öt külön helyen bu- 
gyogföl, tavaly háromszáz által használtatott kívánt sikerrel, ’s 
a’ paracelsi időktől fogva egész Europa’ figyelmét magára voná; 
mérséklete este 38 R., reggel pedig az éjjeli meghűlés után 28 R. 
foknyi H of-Gastein  120 házat számláló mezőváros; a’ iMoserfogadó 
itt kényelmes, és még más nyolez újizlés szerinti épület; a’ polgá
rok 1828ban 4470 ölnyi távolságról eresztették az ásványos vizet. 
Van itt catli. plebanus két segédpappal; kórházlakosok’ ’s betegek’ 
számára orvos, gyógyszertár ’stb.

Mulatságunk, úgy szólván, szobába szorult; de Europa’ kü
lönféle nemzeteiből egy egész társaságot a’ világnak illy alattomos 
szegletében képezve látni, kik rangjaiknak csillogásait otthon hagy
ván, eredeti alakjokban jelennek meg — valóban hasznos mulatság. 
Sétálási főpont a’ Gesundheitsbrunn, a’ weitmoseri vár. Böck- 
steinban Dorn ur’ systemája szerint jelenleg is amalgamázással 
aranyat ’s ezüstöt választanak el. Xassfeldbe zuhatagot látni men
nek, miben épen nem lát fogyatkozást Gastein’ környéke. Lako
sai német nyelvet beszélnek, mit a’ köznép gy akor torokhangokkal 
durvít, a’ műveltebbek pedig th helyett schth ejtenek; jó charac- 
terrel bírnak, vallási dolgokban buzgók, ’s gyönyörködnek a’ vi
rágokban,’s ezeket gyermekeiknek jutalmul osztogatják. Öltözetük 
dolmány, térdig érő nadrág, harisnya és czipő; a’ térd meztelen, 
hogy levegő’ viszontagságai által megkeményedve hegymászásra 
alkalmasabbá tétessék. A’ müveitek bécsi divat szerint öltöznek. 
A’ nőnemnél nagyobb a’ fényűzés: szalma kalapjaikat arany zsinór 
szegélyezi — függőjök többnyire arany, fürtjeik közt virág. Áldva 
azt, ki a’ víznek olly erőt adott, millyet mi a’ gasteiniakban ta- 
pasztalánk, ’s áldatva ’s jövendőre ismét meghivatva ’s virógbokré- 
tával ajándékoztatva vendéglőnktől, elhagytuk a’ kellemes schwei- 
zi tájt, vissza Salzburgba ’s onnan München felé indulók.

(Folytatjuk.)

P O Z S O N T B A N .
Alapita és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Első esztendei folyamat 1838.

P o l i t i c a l  s z e l l em F r a n c z i a o  r szágb  an.
Érdekes azon rövid de hathatós ábrázolat, mellyel Franczia- 

ország’ ’s különösen P ár is ’ jelen political szelleméről a’ bajor 
•  Allgemeine Zeitung’ egyik levelezője nem régiben következőkben 

adott: „Páris , mart. 14. Hova az ember fordul, panaszokat hall 
mindenütt; jobbról, balról, középeit, a’ centrumban és minden
felé csak egy panaszszó haitik a’ nagy political publicum’ gondol
kozó  részénél. „Mi lesz ebből?“ kérdi a’ doctrinair; „mi lesz eb
ből ?u kérdi a’ republicanus. Tiers-parti, ellenzők, ministerek, 
békeszeretők, harczohajtó ifjak’s ősz-szakállas öregek, egy kar
ban, mind ezt hangoztatják: „Nem, sohasem volt még az önzés 
szemtelenebb, hatalmasabb; a’ szellem soha kigúnyoltabb, le- 
pököttebb; a’ pénz ’s mindig csak a’ pénz soha olly annyira 
mindenben minden; soha sem lettek még illy vakmerő gazok 
gazdagokká; sohasem piperézték ki magokat undorítóbban a’ 
felülkerekedett szerencsevadászok, miután színészekkel, kötél- 
tánczosokkal, zsebelőkkel, játékosokkal, megbukotlakkal, firká- 
lókkal, szinköltőkkel és sz—jhákkal pénzt és ismét csak pénzt 
szereztek magoknak, mint a’ mezei gazda gyűjti a’ ganajat 
rakásra, mellyel földjét trágyázhassa. íme igy rohannak be 
ezen emberek a’ politicába; igy lesznek a’ vezérek politicai 
Írókká; igy zörögnek a’ válaszlócollegiumok’ ajtain; igy veszik 
fel a’ becsületes ember’ álarczát; igy fecsegnek függetlenség
ről; igy játsza az egyik bohócz az opponenst, a’ másik a' mi- 
nisterpártit! Em ez itt kullogva jár ’s uj vallást akar feltalálni; 
ő a’ tuldemocrata jövendőnek óriásnagyságú philanthropja ; amaz 
ellenben, miután rekedtté kiáltozó magát a’ democratia’ hirdeté
sében , most egyszerre aristocrata lett ’s azt akarja, hogy a’ pap
okat tiszteljük; sőt még vallásosnak is akar láttatni, valamint 
előbb a’ mindennemű szabadság körül kaczérkodolt.“ Ezen egy
hangú éneket hallom én itt már szinte két év óta minden szeg
ből és minden zugból. Az igaz tudomány elakadt ; csupán a' 
phyaica tartatik még némi becsben, de a’ lileratori ficzkók csat
togó ostorokkal agyonhajtják egymást a’ hírlapokban és lapocs
kákban ; az egész éven át örök farsang ’s Musard-bál van, ’s 
hah, mint gőzölög a’ padló a’ dörgő lábrobogáslól!“ —

U t a z á s i  v á z o l a t o k .
( FolytatásJ

IV.
Salzburgból Miinchenbe.

Ki Salzburgból Münchenbe szándékozik, miután a’ salzburgi 
termékeny völgyben két óráig haladott, átlépi Ausztria'halárait; el
tűnik a’ sárga szín, ’s a’ nemzeti szerepet kékfejér veszi át. Meg
vallom, a’ pillanatban, midőn a’ bajor széleken vizsgalat alá ké

retett útlevelünk, ’s kocsinkat az illető liszviselők kivül-belül meg- 
motozák, érzés szállá meg keblemet, hasonló az atyai védszárny 
alól idegen kezek közzé került gyermekéhez. A’ határszélen azon
nal 5 pforintnyi vámbér vala fizetendő; miért senki sem neheztel, 
ha sima utón kényelemmel haladhat; azonban a’ zökkenések igen
igen vissza emlékezteiének annyiszor megrótt magyar országuta- 
inkra; különben vámpénz többé sehol sem kéretik. Versenyt fut
tatott ingolstadti kocsisunk a’ helynek vizeivel éjszak felé a’ kelle
mes síkon, s a kilátást délnek Gastein’ és Tirol’ hólepte bérczei 
fogják föl, mig szemközt pillanataink a’ legédesebb — mert hasz
nos és kellemetes — tárgyakon andalogtak. A’ hajdani bojárok’ 
földe most egy gyönyörű kerthez hasonlít, mellyben a’ Hausbauer- 
eknek (igy neveztetnek a’ mezőn lakozó földművesek) csinos fahá
zai a’ hozzájok tartozó földektől ’s erdőktől parkok szerint körül- 
sugározva pavillonok gyanánt tűnedeznek e lé , ’s az itt-ott látszó 
tornyokkal, mellyeket általában nemzeti szin díszesít, barátságos 
öszhangzásban állanak. Ha a’ toronytetőkön felnyúló villámfogók 
(Blitzableiter) itt nem fényüzési czikkelyül használtatnak, valódi 
bizonyságai annak, mennyire legyenek ezek az ég’ hatalmas láng
jának kitéve. Legelőt itt hiába keresnél; a’ szapora luczerna, 
melly gondos clőlátásból itt is mint hazánkban tudtomra Pál/f'y her- 
czeg’ jószágain, faágasokon szántalik ki, istállóban is elég ’s kövér 
táplálékot nyújt a’ marhának, melly csak aratás’ végével ereszletik 
szabadba. Itt a’ paraszt, ha törvényes készpénzi tartozását lefi- 
zeté, korlátozatlan ura jószágának, ’s noha földe a’ középszerűnél 
jobbnak nem mondathatik, takarékossága mellett általában jól bírja 
magát, élelme igen egyszerű, 's asztala, mondhatni, sovány, 
mellyhez a’ ház körül elnyúló földeken dolgozókat az ismért csen- 
getyühang csődíti össze. Utunkat a’ debreczeniek’ németnaspolyája 
(mespillus aucuparia germanica) szegélyezé, ’s Wagingon, a’ 
szép tó’ szomszédságában Steinon keresztül az Inn fogónak kat- 
lanalaku öblébe szorult IVasserburgba. jutánk. Ez a’ többinél népe
sebb város, de minden csín nélkül; fogadójában istállóból vezet 
lépcső a’ szobába, melly csaknem az Inn folyóba szakad , mellynek 
meredek partjait komló futja el. Polgárjai ellenségei minden 
egyedárusságnak. sorba járják a’ sörpinczéket, hol mindazáltal es
ti 1 0  óránál tovább mulatni pénzbüntetés alatt tilos. Nálok a' 
salzburgi arany fejkötőket félholdalaku ezüstök váltják föl, s a 
nyak könnvü meghülhetés ellen többféle borítékkal födetik, mit 
azonban a’ hiúság drágává teszem íg y  látszik, nekik nem kis 
mértékben juta büszkeség, mert a’ templomot fölnyitó gyermek 
is azzal tolá vissza a’ neki nyújtott jutalmat, hogy ő földesur. 
Augustus’9dikén a’ nap’ első sugáraival kelénk föl, mert a '7 mfdnyi 
utat Münchenig korán akarók megfutni, 's valóban déltájban a 
fővároshoz egy órányira termeltünk. A'magányos fogadó, melly, 
mint értők, a’ müncheni polgárság’ mulatóhelye, minden történeti
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feslve'nyü falai mellett sem támaszthala fejemben magas ideát a’ 
közel-városi lakosok felől. Ez ’s azon egyhangú sik , mellyen a’ 
főváros fekszik, azt hitetek velem el, hogy Münchenben nem talá- 
landom azt, a’ mit keresek. Nyomtaték volt erre a’ távolban mint
egy tűzveszélyből kivergődó'tt omladékot képező kettős torony is. 
De tisztelet neki! A’ városba az Isar folyó fölött vezető 9 éves kő
híd, melly diadalkapu gyanánt van emelve Bajor Lajos’ győzedel- 
meinek, megszüntető aggodalmimat, ’s vidor arcczal szállottam 
be az „arany kakashoz.“ E’ városban a’ javítások egy nyomban 
járnak e’ bécsiekkel: láthatni benne szabályos utczákat, derék épü
leteket, ’s a’ nyilványos intézetek figyelmünkre igen is méltók — 
’s ezeket München többnyire L a jo s  királynak köszöni. A’ székes- 
egyháznak, melly különben nagyságban a’ bécsi Sz. - Istvánéhoz 
hasonlít, díszesb tornyokat óhajtanék. A’ munkában lévő Sz.-La- 
joséban Kornelius, a’ szépmüvészetek’ igazgatója, ki épen a’ vég
ső -ítéletet festé, nyájas kézszorítással fogadott. A’ Sz.-Benedeki- 
eké 30 fejér márványoszlopon nyugszik; az au-belinek tornya 
270 ölnyi magasságú; a’ protestánsoké kívül is belül is jó Ízlést 
mutat. Említést érdemel még a’ Jesuitáké, ’s. az udvari templomot 
a’ bizanti stil, a’ sz.-írásbeli tárgyak’ jeles rajzolata, a’ gazdag 
aranyozás, márvány mozaikok, ’s melly benne uralkodik, az ösz- 
hang, elsővé teszik. A’ szépmüvészetek melegebb pártolást sehol 
sem tapasztalnak ; édes foglalatossága a’ királynak minden mutat
kozó talentumot kellő érlelésre juttatni. Canova’ Parisa és Yenusa 
fő ékessége a’ gyönyörű képgyűjteménynek, melly a’bécsinek alatta 
semmikép sem állhat. A’ királyi lakot, ha előre nem vagyok érte
sítve, szinte képtár gyanánt nézem, annyi benne a’ jeles föstvény. 
Münchenben képszemle is tartatik, hol nézők soha sem hiányza
nak, ’s mondják, hogy a’ király is gyakran jelenik meg e’ helyen. 
Én egy beteghöz menő papot gyönyörű festvényben szemlélgeték, 
’s a’ mellettem álló „Itt a’ király“ sugá fülembe, ’s egy körülbe
lül negyven éves férjfiút mutata, ki a’ föstvényeknek egyikét nyá
jasan ’s velősen birálgalá. A’ régiségek’ tárában, nem ok nélkül 
gyanítom, sok az álrégiség. A’ kincstárban fő fokra emelé bámula
tunkat a’ ritkanagyságu gyémánt, rubin, smaragd sereggyöngy: 
a’ melléképületben megmutatják Nagy-Fridrik’ rőt színű, tubákfol- 
tos bársony öltönyét ’stb. Jelen voltunk a’ követülésben: az elnök 
emelt helyen ült, jobbján a’ ministerek, balról a’ jegyzők; a’ vita 
aprólékos tárgyak fölött folyt. A’ piaczok’ egyikén Miksának 38 
láb magasságú szobra áll, másikán 1 0 0  lábnyi magasságú ’s 
610 mázsányi nehézségű érez obeliszk a’ fölirat szerint, emlékül 
ama’ 30 ezer bajornak, kik a’ napóleoni zavargásokban Russiában 
vesztek el,

Úgy tetszik, igaza van annak, ki állítja, hogy a’ müncheni 
népnek Ördög - Róbertét színpadon hónaponkint legalább egyszer 
látnia kell; én szinte ezen valék jelen , hol a’ hangászkar kitünő- 
leg jeles, a’ személyzet számos és a’ páholyok elfalazatlanok. Kü
lönben a’ Nymphenberg szökőkútjával kicsinyben Schönbrunnt, ’s 
mellette az erdő a’ bécsi Prátert tükrözi elé. Itt láttam az uralkodó 
királyt, nejét ’s három kellemes viruló leányát, kíséretében egy 
magyar huszárnak, ki t. i. ő fölségét Berchtesgadennél az életve
szélytől bátor hűséggel szerencsésen megmentette. Szóltam hozzá 
magyarul, de ő az édes-anyai hangot már csak nem egészen el
feledő. A’ nevezetes könyvtár három pap által jó rendben tarta
tik, a’széptudományok nagy virágzatban vannak; Boisserée ur által 
azon elfelejtett mesterségnek új léteibe hozatása, midőn a’ festés tűz 
állal az üvegekbe letörölhetleniil varázsoltalik, különös figyelmet 
érdemel. V.

Münchenből Berchtes gadenbe.
A’ már leíróit bajor térségen jöttünk vissza Wasserburgon 

at, míg en az ut az ország’ legnagyobb ’s körösleg 14 órányi ho-

szaságú Chiemsee tavához kanyarodnék, melly három szigetet 
foglal magában, hol Thassilo 782ben férjfiaknak és némbereknek 
kolostorokat alapíta. Itt tartatik réz koporsóban az első apátnénak 
második Lajos császár leányának teste. Az átmenet Berchtesgaden- 
be magas hegyen van, mellynek meredekét a’ sűrű eső és ég’ zör
gései közt nem minden szorongatás nélkül hágtuk át. Legfőbb 
fokra emelkedett félelmünk a’ legnagyobb meredekbe sötéttel tör
tént lemenetkor; mert noha kötve valának kerekeink, nem ann)ira 
mentünk mint sebesen rohantunk a’ mélységbe, éltünk’ nem kis 
veszedelmével, ’s így elkinozva, szekeresünk’ ravaszságából a’ 
mezőváros’ legroszabb fogadójába értünk. — Berchtesgaden a’ hó
val borított hegyek’ oldalán fekszik, alját az Albe folyó mossa, haj
danta a’ vadak’ berke volt. Irm engard , a’ Hallein grófok’ család
jából 1106ban első alapított itt a’szerzetes kanonokoknak kolostort, 
mellyet Adelheid, leánya ’s Berengár grófnak neje, bőven aján
dékozott meg, lő  Fridrik pedig 1156 megerősített. Igazgatásába 
segéd czím alatt a’ bajor herczegek kevervén magokat, prépost- 
ságát, 1591ben független herczegséggé változtatták át, melly 
mostan világi birtokká tétetett. Kiterjedése nyolez négyszegű mér- « 
földnyi, mellyből csak félmérföldnyi alkalmas gazdasági művelésre, 
lakosa mégis 1 0 , 0 0 0  ; a’ többit sziklák, tavak és erdők borítják; 
a’ levegő tiszta, de csípős, a’ barmok’ tenyésztése jó állapotban; 
fa-és csontgyárai nevezetesek; sóból 150 ezer mázsa ásatik min
den évben; tiszta és természetes só is találtatik, valamint nálunk; 
legnagyobb figyelmet érdemel a’ sós víznek áthúzása vas csö
veken Reichenthal' városába. Csodálandó nagyságú meszes hegyei 
is vannak, ezek közt Vatzm an  8,000 lábbal fölül a’ tengerszinen; 
a’ kövek’ színe sokszor vereses. Legvidámabb a’ kirándulás a’ 
mezővárostól másfél órányi távolságú Königsee tavára, hova a’ 
kígyózó ut a’ tóból eredő Albe folyó mellett van. Az érkezőket a’ 
nagyszakállú Charon fogadja, kinek füttyentésére férjfiakból ’s 
némberekből álló keverék seregük össze, vállaikon evezőket tartva; 
a’ hajócska fedéllel ’s ülőhelyekkel ellátott, ’s mindenfelé szabad 
a’ kilátás; két férj fi ’s asszony evezének át a’ hajóval, honnan 
először Nepomuki Szent-János’ szigete szemlélhető, melly 1711ben 
négy személy által alapíttatott, kiknek hajóját ide vetvén a’ szél
vész, élelöket megmenték. Az egész tón szabad a’ szem; bal ’s 
jobb felől az 5000 lábnyi magasságú meredek hegyek’ partjai any- 
nyira a’ vízhez fekszenek, hogy legkisebb hely sincs közben, a’ 
viz’ színe só nélküli izén kívül tengeri, ivásra föle nem rósz 
ugyan, de kissé meleg ; különben tiszta ’s minden szeleeskére 
habocskát hány; a’ kősziklák, bokrok és füvek legszebben tükrö
zik itt Sicilia’ déli bábját. — Hosza a’ legfáradságosabb evezéssel 
is két órányi, szélessége egy fertálynyi, mélysége pedig 1 0 0  ölet 
felülhalad. A’ hegyek’ tetejéről gördülő Königsbach folyócska’ 
zuhataga után a’ viszhangról isméretes Teixel-M ühle  következik, 
melly először lassú, későbben pedig rettentő ágyuinorgásokhoz 
hasonló és sokáig tartó zúgásokká változik és lassanként mintegy 
távol felhőkbe enyészik el. A’ ki a’viszhangról és ennek okairól tu
dósán akarna Ítélni, szükség, hogy tulajdon füleivel hallja. A’ tó’ 
közepén fekszik a’ Fessel barlang, melly a’ fáradtan izzadó hajósok’ 
számára alkalmas; a’ hová Kesselbach zuhatag foly be, különben 
elhagyatott remetei puszta kicsinyben, melly felett hátul a’ hegy’ 
oldalán nyílás látszik, hova a’ hegy’ túlsó részebeli nevezetes G öl- 
lingei zuhatagnak életet adó viz foly. A’ tó’végén vau a’ vadász
lak kis térségben a’ sz. Bertalan’ tiszteletére szentelt kápolnával, 
Jionnan a’ tó is gyakorta Bertalan’ tavának neveztetik. — E ’ szent’ 
napján ide a’ szomszédsági lakosok nagy számmal járnak búcsút. 
A’ vadászlak’ belső falain az itten fogott 's különös nagyságú ha
laknak és az itt megölt medvéknek képei láthatók. Nyugat
nak a’ már nevezeti Vatzman és tövig hóban álló hegy szemlél
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hető ’s innen van, hogy ámbár ezen tartományban a’ hó 6000 
lábnyi magasságon kezdődik a’ tengerszinen felöl, ezen helyen 
mégis az alacsony völgyben, melly csak 2500 lábnyi magasságú a 
tengerszinen felül, már hó találtatik. Az Eiskapelle felett, hol 
felséges ivóvíz fakad, t. i. ezen völgy vasfazékfenék formájú, ho
va a’ nap’ sugárai kevés hetekig ’s naponnan kevés órákig hat
nak. Örökös rémülés lakik itt ’s minden vegetatio mintegy el
hal; egyedül havasi kecskék ’s ezek is gyéren és csak nap’ le
menté után, láthatók messzelátó-csöveken. A’ növényországból 
található filago leonto podium  Linnaei, cl. 4. Gén. 1104., más
kép grefalicum alpinum pulchrum: A lpenfilzkraut, gyapjas
fű ,  mellyről már nevezesen értekezett Dioscorides. Hires, vas
tag és fekete gyökér ez, hamuszinű gyapjúval fedett szára fél 
lábnyi; hermaphrodit sárga-szinű virágai gyapjasak, ize össze
húzó erővel keserű; szaga kellemes, a’ mi leontopodiumunk 
vagy alchemilla major vulgaris e’ tájékon oroszlánlalpú-fű’ neve 
alatt nő, gnafalicum  pedig gyapjas-fű név alatt; ide tartozik a’ 
sárga gyapár, máskép aranyvirágu - fű, moly és más férgek ellen 
használható. — Fél órányi távolságra a’ vadásziaktól van még 
egy más búskomolyságú tó is. Az itteni pusztán enni, a’ hely’ 
méltóságával párhuzamban áll; a’ különös formájú üvegekben 
feltett bor a’ legjobb rajnainak sem enged. Az itteni tóbeli lazacz, 
salmo alpinus, befüstölve nagyhírű ’s a’ pisztrángtól abban kü
lönbözik, hogy a’ lazaczban nincsenek veres foltocskák és szárnyai 
kevesbbé festettek, húsa jobb ízű, ámbár Gmundenben-a’ salz
burgi útban talált pisztrángok is jóizűk és felségesek. A’ ven
dégek’ számát nagyobbiták az érkezett hajócskák, mellyeknek 
igazgató férjfiai szegénységet, némberei pedig nagy fényűzést áru
lónak e l; ruháik a’ gasteiniakétől kevésben különbözők; de a’ 
vászon- és selyemmunka’ finomsága azokét felülhaladja. Egyet
értő lélekkel járták át e’ kis ürességet, mellynek fogadónéjától, 
a’ vadász’ nejétől, észrevehető figyelemmel vendégeltettek; ez
után felkészülve elfoglalók hajócskáikat és a’ visszameneti paran
csot vígan fogadók, kalapjaikat gyapjas-fű ékesité, mellyből mi
dőn emlékül kérnénk, az első megtagadólag mondó: „Hót én 
minden örömtől megfosztassam e?“ Kinek mi felelénk: „Hát olly 
részvétlen lennél, hogy örömeidet a’ vendégekkel nem közlenéd*?“ 
„Inkább“ felele „bizonyítsa jószívűségemet a’ virág’ emléküladósa.“ 
Ezen beszélgetések közt a’ fegyver’ durranása felséges viszhan- 
got ada, mellyhez a’ szélvészek’ zúgása a’ tüneményekben csodá
latosan hasonlít és több nehézségeknek felvilágosítást nyújt. Sok 
van még itt a’ természet-vizsgálóknak, kivált az örökös kutakra 
és a’ hegyek’ első eredetére nézve, megfejtendő, mellyekről ko
runkban felfuvalkodólag értekeznek. Megszemlélvén e' helyek’ 
felséges voltát, visszajöttünkben a’ gyermekeknél sok leontopo- 
diumot vettünk észre , honnan következtethető, hogy ez a’ hava
sokon nem épen ritkaság. Tartózkodik ezen helyen egy a’ saxoniai 
tudós-társaságtól küldött füvész, egy zömök és tisztán öltözött 
ifjúval, ki a’ leendő észrevételekre gyalog, mint erre nézve leg- 
alkalmatosabban, utazott, a’ szükséges teher fedvén hátát. Ma
gamban méltattam nemes vállalatát ezen ifjúnak, ki a’ látható ’s 
gyakran nyomasztó nehézségektől sem félve, Istentől adatott el
méjét tökéletesité; bár a’ mi ifjaink is példáját követve és a’ kül
földieket is magokévá téve, térnének hónukba, mire a’ szün
napok legalkalmatosabb időt szolgáltatnak. —

[Vége következik.')
L aky János.

N é p s z e r ű s é g .
Valóban semmi nagyobbat, semmi szebbet, semmi magasabb 

becsét az erényes, tettdús életnek, semmi gazdagabb jutalmat

faradozásinknak és gondjainknak nem ösmérek, mint nemzete’ 
jótevője, inegszabaditója és boldogítója lenni; ámde nem akkor 
leszünk jótevője, ha szeszélyeinek és gyöngeséginek hízelgőnk; 
nem akkor szabadítjuk meg, midőn azon kötelékeket föloldjuk, 
mellyek azt a’ törvényhez és rendhez bilincsezik; nem akkor 
boldogítjuk, ha kedélye’ mélyeit fölzavarjuk, mellyben az állati 
ösztönök és szenvedélyek szunnyadnak, mellyek, ha egyszer fel
szabadulnak, őrzőiktől megszökött fenevadakkint a’ szabadság’ 
éldeletét durva kéjek’ kielégítésében találják. Ahhoz, mi az 
emberben nemes, mi természetében isteni, kell fordulnunk, 
hogy őt emeljük, boldogítsuk, szabadítsuk. Azon nép, mellye
nek kegyét, szeretetét a’ becsületes, a’ haza’ és emberiség’ 
barátja megnyerni törekszik, nem azon nép, melly az igazsá
gost megbünteti és a’ hizelkedőt isteníti; melly a’ nagyszivu 
Caesar halálát jóváhagyja, hogy a’ gyáva és fondor Augustus
inak szolgáljon; melly az Istenember’ bíróihoz igy szól: „Feszít
sétek meg;“ melly ostoba ájtatossággal rakja a’ máglyát, hogy 
Húsz Jánost a’ lángoknak áldozza; melly a’ nemes Bai/lyt ma 
kezein hordja ’s holnap halálküzdését ördögi örömmel hoszabbitja; 
melly XVI. Lajost örömittasan a’ haza’ helyreállítójának üdvözli, 
’s vérző fejét vidáman nézi a’ hóhér’ kezében. Az nem a’ valódi 
nép, melly a’ szerencse’ diadalkocsija elébe fogja magát, habár 
erőszak és fondorkodásvezérlik is; melly vak őrültségben kedven- 
cze’ képét istenítve helyzi az oltárra, hogy vak őrültségében ismét 
szétzúzza; melly, mintama’ vadok, a’ világleiket, mellyet imád
nak, ajándékokkal és tisztelettel tetézi, mig, mint véli, neki jó 
időt ad, ’s gúny közt vonszolja a’ sárban, ha a’ vadászatot és 
halászatot meg nem áldja. Csak egy bálványozó kívánkoznék e’ 
nép’ istene lenni. Inkább mennék ThemistoclesseX számkivetésbe, 
mint KleonnaX Athene’ ünnepelt hőse legyek; inkább fektet
ném Malesherbes-bel fejemet a’ guillottine alá, mint M arat
tál a’ Pantheonba jussak; inkább halnék a’ vérpadon a’ nagy Roland- 
nővel, mint áldott Thermidor asszonyunk *) helyett a’ szeszélyes 
hódolást elfogadjam. Ha a’ nagy ember, ki a’ nép’ ügyének, az 
igazság’ és szabadság’ ügyének szenteli magát, valóban a’ tarpeii 
szírt és a’ Capitolium közt áll: akkor ő, ha valóban nagy, amazt 
választandja becsülettel, ha erre csak gyalázattal léphet. Ki 
pedig a’ népkegyelmet keresi, hogy azt szerencséje’ talapjává te
gye, az becsületét vesztette, mint árulója önmagának és a’ népnek, 
bár tisztelettel halmoztatva jusson is a’ Capitoliumba. De kik azon 
töredékeny nagyság, azon tünékeny halhallanság, mellyet e’ nép’ 
változó szeszélye ad, annak tetszése és segedelme után esengenek, 
mivel a’ valódi nagyságra fölemelkedni képtelenek, azon halhatlan 
ságnak, mellyhez csak az igazság és erény vezet, elérhetése iránt 
saját méltatlanságuk’ érzetében kétségbeesni kénytelenek: azok 
ám bízzák a’ népkegyelem’ árjára magokat, melly folytában azon 
hullámot, a’ mellyet mintegy triumphussal fölemelt, a’ legközelbi 
pillanatban vizei’ mélyébe sűlyeszti, ’s legyenek gyáva áldozópapok
ból áldozati állatok. — ( YVeilxel.)

Kormány és  pártok.
Semmitől se őrizkedjék a’ kormány olly igen, mint a’ párlbe- 

szédekre hallgatástól, akarmellyik párttól eredjenek is azok, ön
kim 's annál inkább értetvén, hogy magát soha egy pártnak is 
ölébe ne vesse. Rendszerint, midőn a’ kormányok lázadás és lá- 
zasztó pártok ellen óvakodnak, egy félszeg, rövidlátó vagy ön
ző, a’ kormányhatalmat saját czéljaira használó ’s igy ugyanez 
áltál lázadásra vezető pártnak jutnak kezeibe. Mindazon eszközök,

*) Az é;-z - istennő.
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jiiellyekkel a’ lázaszlók élnek a’ né|»' elcsábítására ’s felingerlé- 
sére, czerszerte nagyobb mértékben vannak a’ kormány’ hatalmá
ban, hogy általok a’ népet vezesse, tanítsa ’s megnyugtassa. De 
e’ kedvezést, fájdalom, csak igen ritkán és gyengén használják 
a’ kormányok , mert azon veszedelmes és magát előbbutóbb 
megbüntető balhiedelemben vannak, hogy ők ezen eszközökre 
nem szorultak. — Minden erősebb mozgású korszakban a’ fél 
akarat és fél rendszabások okvetlenül veszélyhozók. Az elszánt 
és határozott hátrálás koránsem olly veszedelmes mint egy bi
zonytalan megállapodás az út’ felerészén. Az elszánt ’s önmagát 
értő kormány csak e’ kettő között választhat: előre, hátra! — 
Fölötte veszélyes, ámbár korunkban közösen uralkodó nézet az, 
hogy minden magasabb törekvéseknek magából a’ nép’ belső éle
téből, függetlenül a’ kormánytól, kell kifejteni! Minden ollyas 
kifejlése a’ nemzeti életnek, melly nem a’ kormánynak szünellen 
kölcsönhatása alatt képződik, szükségképen lázadási irányba té
ved el. — (Schulz- H.J

Sassar i  (Sardiu iában),  febr. 20.
Logulenti’ kies vidékén túl egy Val di Partusu nevű virágzó 

kis völgyben, e’ hónap’ 2 -dika’ éjjelén, egy nevezetes természettü
nemény történt. E’ völgynek egy kissé lejtős oldalán több száz 
olaj - és más gyümölcsfák állottak, Sauna testvérek’ birtokában. 
Említett éjjel ezek némi vulkáni kirohanás által egészen elpusztít- 
tattak. A’ fö ld  egy 500 négyszöglépésnyi térségen fölcnielődött; 
agyag, kövek és gyümölcsfák borzasztó ropogással messze hányat
tak; uj tömegek jelentek meg, és a’ régi föld’ egy része széles 
nyílások és tátogó hasadékokba veszett el, mellyek a’ kirohanás’ 
ereje által okoztattak. E’ tünemény olly tetemes földingást oko
zott, hogy a’ szomszéd helység’ templomtornyaiban a’ harangok 
megkondultak.

M á s o d i k  Kenn.
A’ hires K ean ’ fia a’ Drurylane  színházban a’ legnagyobb 

szerencsével lépett föl. Állítják, hogy az ifjú a’ teremtő genius- 
sal azon lelkesedést köti össze, melly atyját kitüntető, azonfe
lül mély stúdiumot és a’ legkövetkezetesb characteristicát fejti ki, 
ngy hogy azonnal a’ legnagyobb színművészek’ egyikének nyilat- 
koztaták. A’ drámai művészet’ minden barátja telve csodálkozás
sal játéka felett. A’ tömeg elönti a’ Drurylane színházat, midőn 
ő fellép. Különös körülmény, hogy azon nap, midőn a’ fiatal Kean 
Hamlet' szerepében lépett föl, a’ bevétel épen annyit tön, mint 
azon napon, midőn atyja ugyanazon szerepben legelőször megjelent.

M i  a ’ n é p .

(Rövid eszmékben.)

Gelon, Syrakuza’ fejdelme, egykor összeesküvést fede
zett föl maga ellen. Azonnal a’ piaczra ment, közébe állott az ösz- 
szegyült népnek, elvető fegyvereit, ’s igy szóla: „Itt fegyvertelen 
állok élőtökbe! tegyetek velem, a’ mit akartok.“ A’ nép most ma
ga adta ki az összeesküdteket, és szobrot emelt a’ fejdelemnek 
azon helyzetben, a’ mint fegyvertelenül a’ nép előtt álla.

Ha a’ nép egymás közt egyenetlenségben van, pártoskodásinak 
ritkán lesz v ég e , hacsak egyes férjfi elő nem áll.

Az egyességnek valamelly országban helyreállítására nincs 
más mód, mint egynek uralkodása.

Midőn a’ phrygiak egyenetlcnkedés’ alkalmával az oraeu- 
lum’ tanácsáért folyamodtak, ezt kapák feleletül: „Válasszatok ki
rályt, és vége az egyenetlenségnek.“ — így jutottak a’ köztársa
ságok egynek uralkodása alá; igy keletkeztek dictatorok és ki
rályok. Még a’ köztársaságok is egyesek által állapíttattak.

Gyakran csak egynek lelkezetétől függött, valamelly köz
társaságot megalapítani, vagy magát koronához juttatni. így mu
tatkozik a’ szellemvilágban is, mint a’ természet’ nagy rendszeré
ben, egy középpont’ ereje sőt szükséges volta is, legyen bár most 
e’ középpont egy archon , király, császár, consul, dictator, elnök, 
doge, fejdelem, polgármester, gróf vagy akármi.

Ha egy külföldi valamelly nép’ belső viszálkodásiba meggon
dolatlanul avatkozik, néha szándékával egészen ellenkezőt eszkö
zöl: a’ pártok összebékiilnek a’ harmadik ellen.

Ha egyszer valamelly nemzet pártokra szakadozott, mellyeket 
tekintetben álló férjfiak vezérlenek: akkor főkép csak azt fürké
szik, mellyik részen nyerhetni többet. — A’ hon feledve van.

Í Olly nép, melly erőszakkal helyzé magát szabadságba, egy 
utyához hasonlít, melly a’ lánczot elszakítván, annak nagyobb 

részéi magával huzza,

A’ nép legtöbbször a’ szavak’ külszínén ragad meg; ’s igy 
gyakran m éga’ szabadságot is elvesztő a’ szabadság’ neve alatt.

A’ régi szók megmaradtak ; de a’régi szokásokból semmi sem.
Tacitus.

Gyakran a’ puszta szók elámiták a’ népeket; úgy hogy ők, 
mint valamelly mérsékelt kormány alatt, szabadoknak vélték ma
gokat, habár a’ zsarnokság’ nyomását érezék is.

A’ szabad Róma’ idejében az mondatott: „A’ tettek megla- 
koltaltak; a’ szavak büntetlenül maradtak.“

Tacitus. (
A’ rómaiak csak akkor érezék a’ legnagyobb elnyomatást, 

midőn a’ szólásszabadság oda le tt, ’s a’ nyilván beszélőnek ál- 
arcczal kellett ellátva lennie: L arcati perorabant.

Épen igy volt ez a’ görögöknél, midőn kénytelenek voltak, 
arczulatjokat falevelekkel eltakarni. Innen jött be a’ németekhez 
ezen nyiltszivüséget jelentő közmondás: „Nem teszek levelet szám’ 
elébe.“ Azonban felölök is nem sokára illyformán irt Tacitus : 
„Ritka azon szerencsés idő, mellyben a’ mit akarsz, érzened, ’s 
a’ mit érzesz, kimondand szabad legyen.“

Mihelyt Tiberius a’ felségsértési törvényt behozta, képmu
tatás lépett a’ nép közzé. Nem uralkodott többé szabadság a’ ven
dégségeknél, nem bizodalom a’ rokonok közt, nem hűség a’ rab
szolgáknál. Montesquieu.

Hadd beszéljen a’ nép; e’ szabadság kevesbbó ártalmas, ha 
fentartatik, mint ha elnyomatik.

* (Folytatjuk

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmíd Antal.
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Első esztendei folyam at 1838 .

C s a p l o v i c s  u r n á k  S z á z a d u n k b a n  k ö z l ö t t  
P a r a d o x o n j á r a .

A’ fonák eszmék ’s tárgyak’ ferde felfogásai az ész’ kiszám í
tásán kívül a’ szívet is be szokták pókhálózni. A’ fiú, ki „neked 
lesz miből elélned, nem szorultál hivatalra“ ’s hasonló nevelési 
elvekben nőtt fel, rendesen üres fővel üríti a’ számára telt pénz
ládát. A’ természeti jogokról is sok csalfa eszmék rontják a’ leve
gőt, inellyet besziván a’ kapzsi kiváncsiak és meg nem főzhetvén, 
édes ó’nmagok’, embertársaik’, hon’, oltár’ és trón’ érdekire kár
tékony ábrándozásokkal bíbelődnek. Felkapják a’ korszellem’ álfiai 
a’ szabadság  szót, ’s puszta neve’ elkárogásával emberbarát' tisz- 
teletes nevével negédesek dicsértetni. iXézetök szerint szabad, ki 
adósságot csinál és nem fizeti, mert mocskosságnak tartja a’ hitele
ző’ követelését, remeknek a’ magától nem fizetést; szabad, ki dé
lig hever, ha úgy tetszik neki; szabad, ki champagneitól holtra 
issza magát, mert a’ közbort megvetette; szabad, ki betyár-te
nyérrel törli nyakon a'méltatlanságért megszólalt nemtelen nemest, 
mert ott van a’ pör’ útja előtte; szabad, ki sorba lopdozzaa’ szere
lem’ mézét, mert egynek esküdni hűséget köttetés volna; szabad, 
kinek csak halál’ félelme adja kezébe a’ szentséget, mert az isten
házi buzgó csend ne kösse le nyugtalan nyelvét; szabad, ki előtt 
nincs becsületes, tudós, erényes, ki minden embert szól, szapul, 
megmutatandó, hogy ő ura szavának; szabad, ki a’ szelíd kor
mányt kegyetlennek, az atyait mostohának kereszteli, csak hogy 
„el merte mondani-t, éljent“ harsányozzon neki a’ czifra beszédnek 
tapsolni szokott allelkek’ sokasága. Kötelet az illy álszabadszel- 
lemű kényraboknak, hadd tudják meg, hogy a ’ szabadság a ’ leg
szigorúbb megköttetés. Úgy van ! a,' szabadság a' legszigorúbb 
megköttetés. A’ szabadság tárgyilag véve joggyakorlat; csak azt 
szabad tennem, mire jogom van; jogom csak arra van, a’ mivel 
más’ jogát meg nem sértem. Ott végződvén minden ember’ joga, 
hol másé kezdődik: nyilván van, hogy a’ szabadság csak addig 
terjedhet, mig mások’ jogkörébe bele nem vág; mi más szókkal 
annyit lesz: függ, meg van kötve a’ szabad ember a’ törvénytől, 
melly „nebánts senkit; add meg kinekkinek a’ magáét, mi a’ csá
száré a’ császárnak, mi az Istené az Istennek; úgy cselekedjél, mint 
kívánnád, hogy mások veled cselekedjenek; tetted mások’ szabad
ságát ne korlátozza—“ ’s több erkölcsi, vallási szabályok’ korláli- 
ba závározza azt. — „No, ez megadta a’ szabadságnak, egészen 
rabjává tette a' törvénynek; nem vagyok én szabad , ha törvénytől 
függök“ — kiállnak az önkény’ áldozói. — Sőt inkább csak akkor 
szabad az em ber, ha törvénytől függ. Szabadságnak ott van 1 

helye, hol választhatni Miért nem szabad az oktalan állat? mert | 
ezt csupán testösztön hajtja. Miért szabad az okos állat, az ember? j 
mert ez az okosság’ törvénye és a’ test' ingere közt választhat; jj

szabad, ha annak, rab, ha ennek enged. Egy dió közt választás 
kizárja a’ szabadságot; de nem kellő közt. A’ függetlenség tehát 
nem törvénytől, hanem testiségtől, önkénytől kíván függetlensé
get, </uod erat demonstrandum.

Kik a’ szabadságnak e’ valódi fogalmára nem emelkedtek, ha
ramiát képzelve annak minden betűje alatt, kézzel lábbal azon van
nak, hogy azt a’ polgári életből kipereljék, ’s úgy járnak, mint ki 
szobája’ ajtóit és ablakait beteszi, hogy a’ lég be ne menjen. A’ 
szabadság nem csak ki nem zárható a’ polgári társas életből, hanem 
ez annak egyedüli hazája, és ez azon lélek, melly benne az életet 
fentartja. Mint nagyobb hal kisebbet, róka a’ ludat, úgy vetkeztet
te ki a’ polgári léten kívül az erősb, a’ csalfa ember a’ gyengét, az 
eő>’ügyűt, ’s igazaiknak e’ bizonytalansága sarkalta őket a’ polgári 
társaságba állásra, hogy itt a’ szabadságot, a’ jogok’ bátorságosí- 
tásának elmaradhatatlan feltétét, élvezhessék. Kiszedték agyukból 
a’ törvényeket ’s általadták azokat egy közerőnek, közhatalomnak, 
mellyel mint legfelsőt, felségnek tiszteltek; ’s véröket, vagyonukat 
kötötték le, hogy mindnyájan a’ felséget ’s ez őket egyenkint utolsó 
csep vérig védi, ótalmazza. „Ne lopj; ne ölj; ne csalj; ne rágal
mazz; viseld az ország’ terhét aránylag; védd a’ hont; tiszteld a’ 
felséget, és légy neki engedelmes stb.“ — e’ törvények minden 
ember’ szivébe vésvék a’ természet’ nagy Urától; ezeknek tartozik 
minden ember hőkölni, hogy szabad lehessen, és mikor az ország’ 
magas trónjáról is ezek ’s több hasonló törvények, a’ közjót elő
mozdítók és igy egyenkint minden polgárt boldogítók, hangoznak 
le: nem abban áll e szabadságunk, ha ez üdvös országlörvények- 
nek fejet hajtunk? A’ társaság törvény nélkül nem állítatván fen 
’s ez csak a’ szabadság által töltetvén be: napnál világosb, hogy az 
a’ polgári jólét’ alapja, őrangyala. Akarsz e hát, korszellem’ fia, 
e’ sokat jelentő névvel: szabadság , szabadszellemüség megtisz
teltetni? Ha akarsz: emelj kalapot az igazság’ őrje, a’ trón, előtt; 
hullj térdre a’ szent oltár’ zsámolyánál; kösd meg kezed’, lábad’, 
nyelved’ a' törvény’ édes kötelével; — szabadságodat kivívtad. Ki 
engedetlen honfi, házsárlos, erkölcstelen és vallástalan, az nem 
szabad, nem erős, nem nemes; az zabolátlan, gyáva, nemtelen.— 
Emeljük ki kissé a’ szólásszabadságot; lássuk, miben áll f Koránt
sem féktelenségben, azt szavalhatni, mit akarunk; vad orkánkint 
rázni fel a’ csendes elméket és békés kebleket egy sértegető be
széd’ czikornyáival; hanem a törvény határi közt tartózkcnló sze
rény szónoklásban. Igaz, hogy eredeti jog a lelket művelhetni; 
kinek joga van czélra, van eszközre is; de csak a szabadosra, s 
ezt ne felejtsük. Mint nem szabad a’ testi ügyesség’ szerzése vé
gett vagdalkozónak orrunk alatt hadarászni; a’ lőni tanulónak a’ 
hálósüveget fejünkről, a’ hályogot szemünkről lelőni; küzdőnek, 
kit utón ul félen talál, földre lenini: úgy nem szabad a lelki 
erő’ ma«ásítása végett senkinek a’ világon, koronától kezdve a
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legszegényebb koldusig, igazait sem szóval sem tettel veszedelem
re kitenni.

A' valódi szabadság, mint fogalmából érthető, roszat se'nem  
beszélhet se’ nem tehet soha, csak jót és mindig jót; ’s ki ezt 
agyában és keblében bírja, méltó, hogy szabad legyen mint madár 
a' levegőben; ellenben érdemesek a’ zabolátlanok kalitkázásra hi- 
énakint.

Jelen korunk’ divatozó eszméi közt főfő szerepel játszik az 
egyenlőség' rebesgetése is; de nem merem előhozni, mert zápor- 
kint hullnak fejemre e’ visszatorlások: „Ha olly heves barátja Ön 
az egyenlőségnek, tisztítsa maga ruháját; ültesse inasát maga 
mellé; vegye ki az eke’ szarvát a’ paranesolónak állított szántóvető' 
kezéből; cserélje fel kabátját a’ koldus’ rongyköntösével; ajándé- 
kozgassa el egyenkint a’ szűkölködőknek kalapját, mellényét stb.; 
ölelje, csókolja össze az aszott aggdadát mint iiatal gyöngyalakot; 
nevelje leányát egy könyvgazdag tudósnak; vétessen el fiával ha
lászleányt“ — 's ki győzné elszámlálni a’ következetlenségeket, 
mellyekkel a’ csupa szóból indulók készek a’ nyomos okot letorkol
ni ‘i Vannak, kik ha kocsisukat hátra beültetvén, magok veszik a’ 
gyeplőt kezükbe, átlátják, hogy az ur kocsis, ez úrrá lett: hogy 
tehát a’ világ őket az annyira vadászott egyenlőség’ embereinek 
nevezze, olly ruhát viseltetnek cselédükkel, hogy sokszor az inast 
meguraljuk, leültetjük, theával, fagylalttal vendégeljük; mert ki 
is gondolná, hogy szolga rejtezik azon szép tartásu alakban, 
feszes úri öltözetben, bátor tekintetben, kerek beszédben ; hisz a’ 
kisasszony is olly édes szemeket veteget reá? Az inasnak sem 
lehet vétkül tulajdonítani a’ fel nem világosítást; mert háthajó 
lélekkel azt tartja, hogy az csupa szívességből, vagy ura iránti 
tiszteletből történik. Csuda, hogy az illy inas-journal-kergető ura
csok a’ szobaleányokkali kacsingatást, üres erszényt, fél szemet, 
sánta, bodzás lábat is nem utánozzák inasaikban. Elég az, hogy 
ókét öuözik, tessék , kéremme\ szólitgatják, ’s minden tett szol
gálatokat „Ich schenke Ihnen eine Million“-nal jutalmazzák. Sze
rencse, hogy az illy édes szavak mellett keserűséggel, ütés-do
bással fizetett inasok közt találkozik, ki egy váltó forinttali be- 
érését szerény a’ millió helyett nyilványítni; különben jégre menne 
idő előtt a’ szóban olly bőkezű, milliókat hányó n a g y s á g o s .  Hall
hatni olly magyarázatokat is az egyenlőségről, hogy az egész világ’ 
vagy ona az egész népesség közt osztatnék fel. Illy balgaság egy 
szó czáfolatra sem érdemes; de azért néhány sort áldozzunk neki. 
Meg kellene ekkor minden ember’ kezét ’s eszét kötözni, hogy 
egy fillérrel se szerezzen többet másoknál. Ezen eszme a’ milly 
dóré, olly kivihetetlen; azért is abbanhagyom ; mivel úgysem abban 
all az egyenlőség, hogy minden ember olly gazdag, okos, szép, 
erős és olly rangú legyen, mint a’ másik; mert ez a’ szabadsággal 
homlokegyenest ellenkeznék; hanem a z  egyenlőség a leynagyobb 
egyenetlenségben áll. Ez ugyan úgy hangzik, mintha mondanék: 
„Velenczében a’ Canale Granden kocsikáztunk;“ de mégis úgy 
van; mert a’ fő természeti jog a’ személyesség’, élet’, szabadság’ 
és egyenlőség’ jogaiból áll, és az egyenlőség csak a’ két elsőt 
köti össze: t. i. egyik embernek úgy van joga élni mint a’ má
siknak ; úgy van joga szabadságra mint a’ másiknak. E’ három 
jog tulajdonképen csak egy, és tapasztalatilag egyik a’ másiktól 
elválhatatlan ; mert senki sem élhet, a’ nélkül hogy szabadságát 
ne használja, ne egyék, ne igyék, ne gondolkozzék, ne járjon, 
szóval ne tegye polgári, erkölcsi és vallási kötelességit, és meg
fordítva; ’s ez minden emberre egy enlően áll. Mert azt csak nem 
tagadjuk meg élőtől, hogy él, sem kötelességei ’s a’ törvény alól 
feloldani nem akarjuk, és joggal nem is akarhatjuk, az egyik em
bert úgy mint a' másikat. — Világos innen, úgy hiszem, miben 
all az egyenlőség: t. i. abban, hogy egyik ember olly joggal bir

életre és szabadságra mint a' másik. De hogyan következik ebből 
az egyenetlenség? Úgy, hogy a’ természet’ rendje szerint kü
lönböző lest- és lélektulajdonokkal született ember nem egyenlőn 
használja és használhatja eredeti erőit. Egyik testi ’s lelki erőit 
kiműveli; munkás, erkölcsös, vallásos; gazdagságot, rangot, ko
ronát szerez magának és a’ tulajdonnak sérthetetlen szentsége 
mellett ivadékira is átruházzji azokat; egy másik, visszaélve a’ 
szabadsággal, törvény eket gázol; rest, erkölcstelen, roszul neveli 
gyermekit; ezek még roszabbakat nemzenek; — ’s mi a’ követ
kezés? ínség, gyalázat, szolgaság. így egyik gyorsabb lévén a’ 
másiknál, megelőzi a’ hátramaradtat; igy történik, hogy az egyen
lőséget, mint árnyék testet, mindenütt követi az egyenetlenség. Két 
egyenlő tárgy a’ természetben nincs, ’s még akkor is, ha minden 
ember egy apától és anyától születnék, egyszerre lépne, ennék, 
dolgoznék, a’ különböző tér és tömeg nem engedné az általányos 
egyenlőséget; és igy természetes, hogy az egyenlőség az egye
netlenségben áll, melly alatt korántsem visszavonást, hanem azt 
értem, hogy egyik ember jobban tölti be a’ törvényt mint a’ másik; 
némelly egészen elgázolja.

A’ szabadság a’ törvény’ betöltésében, az egyenlőség pedig 
abban állván, hogy azt egyik ember úgy betöltheti mint a’ másik: 
nem ellenkezik az egyenlőséggel a’ bűnös’ tömlöczözése, bünte
tése, bár fejvétel legyen i s ; mint nem ellenkezik a’ nap a’ vilá
gossággal, tűz a’ melegséggel, fagy a’ hideggel; mert a’ törvény’ 
betöltése ő előtte sem volt elzárva senki által. Az egyenlőség’ va
lódi értelme szerint nem panaszolkodhatik a’ szegény a’ gazdag 
ellen, mert szerezzen, neki is lesz ; nem nézhet kancsal szemmel 
az alattvaló a’ fényes koronára, mert tisztán látja, hogy az is olly 
szerzett vagy öröklött tulajdon, mint az ő kereste vagy apjáról reá- 
szállt vagyon, ’s mint vérével sem engedi magáét, úgy kész le
gyen a’ korona’ védelmére életét is feláldozni.

A’ polgári társas életen kívül csak szemléletileg volt egyen
lőség; mert az ököljog előtt semmi sincs szent; csak a’ korona’ 
védpaizsa alatt ébredt az fel halottaiból, ’s ez biztosítja életét. 
És mégis azt olvassuk Csaplovics úrtól, hogy az ,,egyenlőség a% 
emberi társaságban lehetetlen és nem is kívánatos.“ De ha van 
természeti jo g , mit tagadni vagyis magunkat élve holtaknak ál- 
lítni nem fogjuk, mert ez ugyancsak paradoxon lenne; és a’ 
személyességi jog, mellyben foglaltatik az egyenlőség is, elidege
níthetetlen: ugyan hová lett az, mikor a’ társaságon kívül hiába 
keressük? Ha Cs. ezen kérdésére: mellyik a ’ valódi term észet- 
jo g  ? önfelelete: „Semmi egyéb mint a' tevőleges országos tör
v é n y e k megállhalna: akkor igenis megengedném, hogy nincs 
az emberi társaságban egyenlőség; mert ki merne ellenkezőt ál- 
lítni a’ római volt köztársaságról, hol az anya gyermekét törvé
nyesen falhoz üthette; a' mai ásiai ’s keleti szomszéd birodalmak
ról, hol a’ nőnem a’ férjfi’ gyönyörére eszközül van lealacsonyítva; 
a’ franczia zendületről, hol a’nagyok’ vére a’ kislelkűekével együtt 
patakzott? de már minden emberi társaságról illyest állítni vak
merőség. Az illy praemissákból mi lett a’ consequentia? „ Külön
bözők különböző országok' tö rvén ye i, ső t ugyanazon egy or
szágéi is időről időre a z  ország' változó körülményihez alkal- 
m aztatta tnak , ’s a' mi egykor teljes jo g  volt, a z későbben jo g 
talan lesz ’s annak is kell lenni.“  A’ különböző országok’ törvé
nyei csak a’ nemzetek’ különböző műveltségére mutatnak, ’s ha 
megengedjük is a’ törvények’ időszelleméhez mérésének szüksé
gességét; de azt kereken tagadjuk, hogy mi egykor jog volt, ké
sőbben jogtalan lenne. Innen az következik, hogy ország olly tör
vényeket is szabhatna idővel, mellyek a’ lopást, gyilkolást megen
gednék. A’ természeti jog vállozhatatlan, ’s a’ tevőleges országos
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törvénynek is ezen kell mindig alapulni ’s mindaddig változni, mig 
ahhoz föl nem emelkedett, hol elérte non plus ultráját.

Már a’ szelíd országiások, mellyekhez jó Fejedelmünk’ atyai 
kormányát is első helyen számlálni büszkék lehetünk, a’ természeti 
jogokat, tehát az egyenlőséget is, tűzték symbolumul, mi nem is le
hetett másképen. Királyunk Isten’ képét viseli e’ földön közöttünk, 
ki előtt személyválogatás nincsen. A’ 1815dik évi sept. 26dikai 
szent szövetség’ alapja szerint boldog emlékezetű I.Ferenc* nyil
ván kijelentette, hogy alattvalóinak atyja, azokat testvéri szeretet
tel kormányozza. Dicsőült atyja’ emlékét ’s nyomdokát követi jó 
Fejedelmünk is, kinek igazságszerető kormánya alatt kiszolgálta- 
lik az igazság szegénynek úgy mint gazdagnak; a’ hazához, ki
rályhoz hiv katona érdemkeresztet nyerhet mellére; senki előtt 
sem záratnak be az iskolák, a’ templomok; minden igaz védlőt, 
minden bűnös büntetést talál a’ törvényekben.

Igaz, hogy „quot capita tot sensus“ ; de az enyém  és tiéd, 
szabad, nem szabad  körüli vélemény eket szükség az igazság’ köz
pontjába egyesítni, ’s ha valaki világosabb, értelmesebb megfogást 
nyújt a’ természeti jogról, mint polgári, erkölcsi, vallásos létünk’ 
őrangyaláról: bár arany borjút nem imádok, de az igazság, a’ tör
vény előtt porba hullani nem szégyenlek. Tudom, hogy „non om
nia possumus omnes.“ A’ természet úgy osztá fel az erőket, hogy 
egyik egy, másik más tárgyban legyen munkás. Mindenféle ismé- 
retet tulajdonítni magának annyi volna, mintha az ökör szántana 
i s , nyereg alatt háborúba is menne, egyik szarván virág, mási
kon szőlőgerézd nőne. — Örülni fogok, ha e’ tárgyban akárhonnan 
nagyobb világosság jövend az enyémnél. Pukolay.

U t a z á s i  v á z o l a t o k .
(Vége.)

VI.
Berchtesyadenből Linzbe.

A’ sebes Albe folyót tekervényeiben is kú'veti a’ Berchlesga- 
denből Salzburgba vezető jó ut, jobbról márvány hegyektől, balról 
örvényekkel övedzve, hosza négy órányi. Előtűnik itt a’ jófor
mán elhagyatott Schellenbery mezőváros, végre a’ bajor tartomá
nyokat az ausztriaiaktól elválasztó határ, ezen tisztességes felírás
sal: „Pax intrantibus et inhabitantibus.“ Megvizsgáltatva a’ határ
őrök által, kik leginkább tudakozzák: nem vitetnek e be berch- 
tesgadeni kézmüvek? édes örömmel tölte megbennünket az idegen 
kormány alá vetett országbóli visszajövet. Eső közt értünk Salz
burgba; sebes hajtással haladánk a’ salzburgi Kapuczinus-hegy 
mellett, hol a’ felséges fekvésű W allersee a’ müveit sighardt-steini 
majorral együtt mint panorama tűnt el szemeink elől; nevetésre kész- 
te a’ többi koldulok közt serényen futó ’s drótjaival megterhelt tót, 
kit mint földinket méltólag julalmazánk meg. Neumarkt, Franken
m arkt és Vöcklabruy hasonló sebességgel tűntek el. E’ tájék’ la
kosi nagy figyelmet gerjesztenek a’ külföldiekben, kik jól müveit 
tartományukban, mint látszik, megelégedettek; fényűzés a’ ru
házatban nagy, egészségük, szépségük kitetsző; leányaik mind- 
azáltal, bár Linztől nincsenek messze, fejőket nem selyem ken
dőkkel, hanem fejér, gyapjas és széles karimájú kalapokkal éke
sítik; kocsisunk is, bár nem uj lakosa e’ földnek, felbuzdulva e’ látá
son, tajtékzó lovait sebesebben hajtá, ugyannyira hogy Schwann- 
stad t ban a’ piaczon tanácskozás végett összejött népöregek is majd 
elgyuraitak; e’ miatt már meg akarók őt inteni, de imc a’ furfangos 
Phaeton egyszerre kocsijáról leugorva, minket, mint vendégeit 
saját házába tisztességesen meghí, magát mint e’ nagy fogadónak 
urát bársony sapkájában előmutatván; kiperdült csinos neje is, 
ki az ottani tartózkodásra nyájasan szólíta fe l: a' széles és tiszta

sággal kezelt ’s Traun’ zuhatagához közel lévő szobák ajánlák a’ 
tartózkodást. Korán reggel Traun folyó’ zuhatagához mentünk: 
vad erdők övedzik körül a’ folyót, és ennek habjait zöldre festik, 
mellyek a’ 7 ölnyi mélységű örvénybe, legnagyobb ritkaság! ezen 
folyó’ szélességében sehol sem gátoltatva, erőiknek minden enyé- 
szése nélkül mennek; innen sokan a’ rajnainak elébe teszik, ám
bár ez szélesebb, de nem olly kedveltető tájékú; a’ viz’ zuhanása 
kétfelé választatik a’ három kitűnő szikla által, balrésze mélység
ben vesz el; jobbja 208 ölnyi hoszú csatornát képez, mellyet 
1416ban Seeauer készített, és hajókázható; mivel pedig ezen 
csatornának 8  ölnyi és 2  lábnyi zuhanás felel meg, azért e’ csa
tornabeli folyónak sebessége rendkívüli, ’s a’ terhelt hajó az egé
szet egy perez alatt végzi; hogy pedig a’ hajó sziklákba ne ütköz
zék, vagy örvénybe ne sűlyedjen, ezt a’ csatornán folyó viz’ útja 
akadályozza.

Schwannstadt után, hol mértékletes áron illőleg fogadtatánk, 
Bauva értünk, hol a’ halmon fekvő templom mindenre nézve hár
mas számmal játszik: 1713ban építtetett, a’ szent Háromság’ tiszte
letére szenteltetvén fö l; formája háromszegletű; három tornya, 
homlokzata, oltárja, orgonája, chorusa, sekrestyéje, ’s a’ már
ványból készült mozaik-munka is háromszinű; 333,333 forintba 
került, melly mennyiség hogy épen annyi legyen, 333 koldus ka
pott alamizsnát Pay el Miksa apáttól, mint alapítótól; a’ mi pedig 
legérdekesb, a’ templomhoz közelfekvő épületben szegények’ 
gyermekei neveltetnek az alapítványból, kik arra mentünkben 
a’ lármázásban tett előmenetelüknek szép tanúságát adák. Ezen 
templom a’ legmagasb halmon fekvő Lambach mezőváros mellett 
áll, mellynek eredete 750re esik, ezt is a’ Traun folyó mossa; la
kosai I300ou nincsenek felül. A’ nevezetességek közzé számlál- 
tatik a’ 2883 akónyi hydrophilaceus hordó, melly 60 salzburgi 
márvány táblából készült; ezeken kívül a’ postaház, gyógyszertár 
nevezetesek; de első ékessége mégis a’ Benedek-rendieknek 
Lambach gróftól 1032ben épített klastroma, képei Sandrarth- 
tól vanaak, mellyek’ egyikén ő egész családostul ábrázoltatik; 
könyvtára 23,000 kötetnyi; van benne ex incunabulis 4,692 esz
tendőiül theologiai legrégibb kézirat, ’s 400 még a’ carolingi idő
szakból; rajzolt codex, és 1400-róli Missale, ’s Felnernek 15,000 
lapból álló ki nem világosított rézmetszése; többi gyűjteményei nem 
sokat érők, mellyek között mégis Paracelsusnak eredeti képét 
találtam, kinek elrútított arczulatát a’ salzburgi házban láthatni; 
hogy alchymista volt, egy ugyanitt elrejtett írás bizonyítja; kü
lönben a’ háznak elhagyatott gazdasága ennek és lakosinak szomorú 
helyezetét mutatja, bizonyítva e’ közmondást: „A- hol nincs, 
ne keress“. A’ klastrom melletti fogadó középpontja a’ gnnm- 
deni tó és Linz között leirt vasútnak, ’s fiókigazgatása a’ vendé
geket Linzig küldi. Lichteneyyben nevezetes azon gyár, mellyben 
rézből, czínből, vasból, ezüstből és egérkőből czipőcsatok, óra- 
lánczok, stb. készíttetnek. Következik ezután Traun városa, 
mellvet szinte a’ Traun folyó kerít; lakosa 4000-en felül; a ró
maiaktól Oeilabiumnak hivatott; Vets és Lambach grófok már 
780-ban felváltva bírták, mígnem a’ dicső Leopold pénzért magáé
vá tette és sok kiváltsággal ékesítette fel. Első Miksa és Lo- 
tharingiai K ároly  Bécs városának a’ törökök ellen védelmezője 
itt holtak meg. Gyárokkal ékeskedik e’ város, és említésre ’s di
cséretre méltó benne, hogy a’ vágószékek kívül a’ városon a’ folyo 
partjára helyeztetvék; Marchtrenk-be egy nagy bölcső mutogal- 
tatik, mint büntetőhely, hova hajdan a’ házasságban ezivakodok 
nyilványos szemlére tétettek. — Következik ezután felső Ausztiia 
anyavárosa Linz. A’ nevezett ut egyforma, mindazaltal a vasúton 
vonatni a’ vasak által összekapcsolt kocsik társaságában , és ' ' ^
kevert ’s mindenféle nemzetbelieknek beszédét halloain'.
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nevezett tájakon a’ nap’ lenyugvását szemlélni annyira kellemetes, 
hogy a’ fáradt utazót is fölvidámítja, kivált a’ magyarokat, midőn 
keresztülvonatva Vels' utczáin, a’ házak elett, huszár haza
fiaikat látják dohányozgatni, minta’ tartomány ’s a’ békesség’ őrzőit. 
Linzben látni az 1680ban itt meghalt Montecuculi emlékkövét. 
Tájéka a’ pozsonyihoz, vásárjai a’ bécsiekhez hasonlók; de fő
tárgy gyanánt tekinthető a’ Miksa Főhglől építtetett és a mostani 
időben egész Európának figyelmét magára vonó erősség, melly 
Linzet 40 toronnyal, mellyek a’ város és Duna fölött emelkednek, 
veszi körül. A’ város felé a’ kilátás felséges, a’ tornyok zsindellyel 
fedvék, mellyek mindazáltal mint a’ tűznek éltető szerei elosztot
tak és levehetők, a’ többi részek égetett téglából rakvák ’s oily 
erősen, hogy az ágyúgolyóbisok sem árhatnak nekik; a’ földalatti 
szobákban a’ könnyen gyuladó szerek tartatnak, kút sem hibázik; 
az ablakok’ hasadékai fegyverek’ és ágyúk’ belülrőli kisütésére 
alkalmatosak. Az erősségbe 200,000 katona fér; a’ tornyok’ meg
szemlélésére engedelem a’ katonai igazgatóságtól eszközöltethetik.

VII.
Mellékuton L inzből Becsbe.

Ismét Elbersbergbe jutánk, hol az útlevelek láttamoztatnak; 
a’ miénk diákul volt Írva, mellyel mégis itt ’s másutt magyarul írott
nak gondoltak, ’s diák nyelvbeni járatlanságukat szerényen meg- 
vállották. Bizonyításul szolgál ez arra, hogy a’ diák nyelvtudo
mány a’ különben jól kiművelt ausztriaiaknál parlagon hever, vagy 
inkább hanyatlásnak indul. Országúitól eltérve Sz.-F lóriánba  igye- 
kezénk, melly a’ szabad művészetek’, főleg a’ rendszeres gazda
ság’ virágzatáról hires. Az itteni templomot VI. K áro ly  alatt épí
tette Brandauer, olasz idomban Sz. Flórián’ sírja felett; belseje 
most ujíttatik. Láthatni itt földalatti kápolnát, mellyben a’ legré
gibb keresztények szent gyülekezetöket tartották, ’s az egész déli 
Németországban legnagyobb orgonát, Krismantól. A’ praelatura 
nagyszerű, mellybe minden figyelmet érdemlő lépcsőzeten jutni 
föl. A’ tornáczok, teremek ’s a’ bennök uralkodó tisztaság vára
kozásunknak megfeleltek. Tündöklik leginkább a’ némellykor ide 
jőni szokott császárokat befogadó csarnok; a’ 40,000 kötettel dús 
könyvtár sok uj ’s ó kiadások’ középpontja. Találtalik itt továbbá 
D ávid1 zsoltára latin, lengyel ’s német nyelven 1300ból, mellyet 
hajdan M aria , Zsigmond’ neje ’s magyarok’ királynéja használt. 
A’ képgyűjtemény, valamennyi más klastromét sokkal felülhaladja. 
A’ lepék’ szárnyaiból bámulatos ügyességgel és szorgalommal egy 
ide tartozó szerzetes kanonok által készült képek édesdeden hat
nak a’ szemlélőre. — Az érczkövek’ gyűjteménye sem megveten
dő ; melly azonban a’ nagyszombatinál sokkal alább áll; a’ kitömött 
madarak’ sorában egy fejér kakuk látható, melly nagy ritkaság. 
Ezen zárda minden eddig látottak között legjobban tetszett. Mint
hogy azonban itt hálni nem akartunk, ’s a’ kocsis megint ismére- 
tesnek színié a’ teendő utat, elindultunk; de sötét éj lepett meg 
bennünket, ’s a’ keskeny bal oldalról meredek mellékuton, min
den perczenetben felfordulástól félve, iszonyú villámlások ’s dör
gések közt végre egy kicsiny helységbe értünk; itt a’ korcsmá- 
ros’ és felesége’ távollétében, ezeknek családjáról imigyamugy befo- 
gadtatánk éjjeli szállásra, ’s legalább az ég’ dühétől mentve vol
tunk; a’ nagy fából épült szobák egymással közlekedésben álltának, 
de úgy, hogy az ajtót rekesszel bezárni lehetlen vala, miokért csak 
egybehalmozott székekkel gátoltuk a’ bejárást. Visszajött vendég
lőnk még virasztva talála, ’s feltett süveggel komolyan vizsgála 
m eg, de azt fejéről hamar lekapván, kijelenté, hogy itt bár hí

vatlanok a’ vendégek, elszíveltetnek. A’ szobában volt ágy’ szé
lessége egy ölet teve, annyit magassága is , ’s azt egy magas 
szék’ segedelmével elérvén’s lefeküdvén, mély tollárba merültem; 
az ágy’ idomzata ősidőkre mulatott. Korán reggel a’ ház’ ura, czj- 
pőtlenűl ’s térdekig meztelen, legelébb is parancsokat ada számos 
szolgáinak; midőn kérdeztem: mire való neki olly számos cseléd? 
viszonzá: hogy 30,000 fr. értékű jószágot vett; s télen át mi e- 
zeknek foglalatosságok? gyapjút fonnak, ’s e’ szálakból szőnyegek 
készülnek. Megnéztük a’ falu’ templomát, mellyben egy, Erdély
ben faragott faképe találtatik a’ boldogságos Szűznek.

Elbúcsúzás után elég gonosz hegyi utvezete Kremsmünsterig , 
melly kis város 700 lakost számlál ’s hires a’ Benedek-rendiek’ mo
nostorával, Tassilo Bavaria’ vezérétől 777. évben alapítottál, melly 
a’ magas halmon építve, ura az alatta fekvő városnak. Van itt ly- 
ceum, gymnasium, polgári convictus, 300 esztendő óla létező han- 
gásziskola. Dánok és svédek e’ conviclusba ingyen vétetnek fel. 
A tiszteletre méltó apát a’ magyar dolgok felől értelmesen beszél
getett. Az ebédlőteremben szökőkút van, melly a’ jelenlévőket 
legfrisebb vízzel kínálja meg. A’ 34 ölnyi könyvtár 50,000 kötetet 
számlál s 400 kéziratot, egyet a’ 8 dik, hármat a’ 9 dik századból, 
40 török-arab, egy chinai ’s egy malabariai ’s a’ hires ezerévi 
szent-irást; ezek’ becsét nagyítja 700 könyv a’ nyomtatás’ kezde
téből. Találtatik itten Fadinyer Istvánnak, a’ pórháború’ vezéré
nek elhiresült levele, melly a’ monostort erőszakos kirablástól men
té meg, ámbár a’ hely’ lakói minden egyetértést a’ vezérrel meg- 
vetének. A’ francziák is I809ben annyira mérsékelték magokat, 
hogy a’monostor csak 800 tisztet's 2 2 , 0 0 0  közembert volt kénytelen 
eleséggel tartani, sőt Lecourbe a’szobrokkal ékes márvány haltartót 
lerajzolva küldé fel a’ párisi academiának, kétségkül azért, mert 
jól tartatott halakkal, mellyek a’ víznek lassú lefolyása mellett, 
kövérek ugyan, de nem jóízűek. Első helyet érdemel a’ 7 emeletű 
és 26 öl magas csillagásztorony. Van e’ monostornak Budán szőle
je. — Kremsmünsteren túl szorgalmasan müveit tájkörön foly az 
ut vas- és gyapju-kézmüvekben iparkodásra mutató helyeken ke
resztül; halmok, völgyek váltják föl egymást, gyümölcsfák jól 
tenyésznek, mellyek’ gyümölcseiből készíttetik az úgynevezett 
„cider“ bor olly bőségben, hogy gyakran 2 0 0 0  akót számlál a’ 
földművelő gazda. A’ tájék’ legfelsőbb pontjai díszlő tornyok’ vagy 
templomok’ tetői egész Steyer  városig, Steyerndi’ Enns folyamba 
ömlése mellett. Híresek ezen városban Vulcan’ valódi műhelyé
nek vashámorai; 50 boltban áruitatnak reszelők, borotvák, ké
sek, szúronyok, kaszák, lakatok, horgok, ’s egész Levanteig 
vitetnek. Legnagyobb része a’ városnak Lambery grófoké. A’ vár’ 
alapítója vala I. Ottokar 980ban. A’ lödik században gazdagsá
gára nézve csak Bécs haladá felül. Pórháborúban a’ város’ lakói 
főnökök valának ’s a’ hely’ bírája Maldeseder cyclopsai által ké
szíttető azon hires vas lánczot, melly most a’ bécsi császári fegy
vertárban tartatik ’s a’ Duna’ elzárására használtatik. — Vulcan- 
nak e’ műhelyében született a’ tudós de kevésbbé tiszta fogású 
Blumauer és S ü sm ayer , a’ város’ dísze, ki Mozartra requiemet 
készíte. A’ házak olasz divatúak lapfödelekkel és szoborékekkel; 
lakosai szorgalmasak, vidámak ’s ép testűek, sőt szépek is. A’ 
templom előtti piacz, kórház és más emlékek, jól elrendezett vá
rosra mutatnak. Az innen Seitenstätten felé vivő hegyközti ut, 
minthogy kereskedés nem pártolja, elhagyatott ’s terhes menetű, 
és az egyenes vonaltól nagyon kitért; itt teljesedik be ezen vers: 
Eheu produces, semper variabitur ohe ! Ki előtt a'stíriaiak’ ugrósdija 
isméretíen, csak erre vegye útját ’s kisértse meg magát, mit bír
nak, mi alatt roskadnak vállai, ’s tánezukat egy nap alatt jól meg- 
tanulandja. Seitenstdttenből, mellyet I l i ib e n  Udalschalk Tref- 
fingbach mellé építtete a’ benedek-rendi kolostor’ számára, ’s melly 
tűz által károsítva most újra éled föl, Amstáttenbe jövőnk, innen 
országúton M ölkbe, Sz. Hyppolitba ’s végre Bécsbe.

L aky János , prof.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



V á l a s z
a’ Sxáxadunkb&n „Korunk“ czím alatt találtató czikkelyre.

Ezen czikkely’ szerzője a’ korunkban divatozó vitatkozások’ 
indító okait, módját 's czélját látszik roszalni, midőn azt állítja: 
hogy „pártok állanak egymással ellenségesen szemközt; hogy sem 
egyik, sem másik részen nincs mérséklet, nincs nyugalom; hogy 
a’ szenvedélyek nem csak ébren vannak, hanem olajat öntenek a’ 
tűzre, ’s a’ mindenütt rejtező önhaszon, mint vezérlő elv, majd a’ 
szabadságot majd az egyenlőséget tűzi ki zászlóul, melly mögött 
az önzés kullog, ’s melly után a’ fölzúdult keblek vakon rohannak.“ 

Az érdekesebb kérdések és vitás pontok iránti vélemények’ 
pártolói közt vannak, igenis, kiket nem meggyőződésük, hanem 
szenvedélyek, vagy önhaszon vezérelnek.

Az ö n h a s z o n  ugyan, anyagilag véve, az újítások’, az annyi
ra ostromlott szabadság’ ’s egyenlőség’ emberének rugója nem le
het ; mert ez utón az anyagi jóllétre csak rendkívüli esetekkel jut
hatni ’s — nálunk legalább egy — műveltebb férjfiú, ha önhasznához 
akarja alkalmaztatni korunk’szőnyegén forgó kérdések iránti vallá
sát, az úgynevezett s z a b a d e l m ű e k h e z  magát csatolni bizo
nyosan nem fogja: — ezen önhaszon tehát legfölebb is a’ szabadéi- 
műebb következésekre vezető meggyőződés’ módosítgatására, mér
séklésére vagy tán épen megtagadására szolgálhat indító okul.

Nem lehet tagadni, hogy némellyek népszerűség, tekintet utá
ni vágy, mások egyéb szenvedélyek által bírálnák e’ vagy ama’ 
vélemény’ vitatására, gyakran a’ nélkül hogy meggyőződésöket 
a’ szenvedélyek által elnyomottnak lenni csak észre is vennék, még 
pedig nem csak ezen czikkely által érdeklett — de az ellenkező 
véleményeket vitátoknak is rugójok sokszor szenvedély. —

Legyen azonban a’ vitatkozások’ rugója önhaszon , legyenek 
szenvedély ek, legyen bármi egyéb: az magában véve, a’ vitatkozá
sok’ következményeire nézve érdektelen.

Nem áll az, hogy valamelly vitató’ véleményének a’ közönség 
azonnal vakon hódol. — Természettől van az emberben ösztön az 
igazság’ kinyomozására; okait vizsgálja ez az előadónak, ’s ha 
fontosaknak leli azokat, hajol a’ véleményre: ellenkező esetre 
győzvén az ellenokok, annál szilárdabbal állapítják meg az ellen
kező véleményt. — Hadd beszéljen kiki, a’ mit akar, csak ne 
sértsen senkit; ha igazat szól, hódol az igaznak; ha nem igazat, 
megczáfolja; ha épen ollyat szól, a’ mi jelenleg hihetetlen, mo
solyog reá a’ közönség; pedig ki meri bizton állítani, hogy ezen 
legvakmerőbb állítás nem a’ legvalóbb, a’ legigazabb ; hányszor 
mosolyogta, hányszor vetette meg ’s czáfolatra sem tartotta ér
demesnek a’ világ egynek is másnak is olly állítását, mellyel most 
már kétségbe vonni senkinek eszébe sem jutna?

Attól tart talán az érintett czikkely’ szerzője, hogy a’ ki nem 
meggyőződésből szól, veszedelmes elveket hinthet el a’ közönség

közt, mellyeket, minthogy tán kecsegtetők, olly mohón kap a’ nép, 
hogy az azok ellen lármázok előtt füleit bedugva, az ellenkezőről 
meggyőződni nem is akar? — Valljon ki állhat jót azért, hogy 
épen azok nem találnak illyesmi veszedelmest vitatni, kik a’ dol
got a leghidegebb megfontolás mellett meggyőződésük után vitat
ják ? Vagy kimeri tagadni, hogy épen az, ki nem meggyőződésé
nél, hanem egyéb mellékes oknál fogva emeli szavát, ollyas vala
mit találhat vitatni, mit ha nem is azonnal, de idővel tán a’ le»- 
szigorúbb bíráló is valónak, igaznak fog találni? — Valljon mi 
vakmerőbb lépés: a’ természeti jogoknak kissé tágasb értelmet 
tulajdonítani e , vagy azokat teljességgel megtagadni? ’S ime ez 
is megtörtént: tehát veszedelmesnek mondjuk, tehát kárhoztassuk 
e’ véleményt? — Hadd állítsa azt, a’ kinek tetszik; a’ közönség 
az eziránti vitatást elmésnek, mulattatónak, vagy boszantónak, de 
talán feleletre sem méltónak tekinti; ’s mégis ki tudja, nein válik 
e közvéleménnyé ez?

Érdektelen — a’ vélemények’ következményét tekintve — to
vábbá az is: olly férjfiaktól származnak e a’ viták, kik szellemi 
tehetségük mellett gyakorlati isinéretekkel ’s elegendő nyugalom
mal bírnak, vagy pedig ábrándos, kevés tapasztalással bíró ’s 
becsvágytól izgatott fiatal emberek által vezettetnek e? még pedig 
azon okoknál fogva érdektelen, mellyek föntebb adattak elő. — 
El kell ezt ’s el is lehet szívesen nézni a’ fiatalságnak; mert en
nél a’ tapasztalás’ hiányát természetének élénksége, minden szép 
’s jó iránti hevesebb részvéte, ’s azon készsége pótolja ki, melly 
legtermékenyebb szülője a’ jónak, legserényebb kutatója az igaz
nak, midőn a’ tapasztaltabb, állapodottabb ’s a’ megfontolásra haj
landó éltesek gyakran nyugalomvágyból is ellenzik az uj jobbat, 
mellynek létrehozása fáradságba kerül, nyugtalanságot okoz; de 
hisz nem is azt szokjuk tekinteni immár: ki által, hanem mi rs 
hogyan vitatlatik. —

A’ viták, bármilly ösztönből* bárkitől, bármiként eredjenek, 
károsak nem lehetnek; ellenben minden esetre fölvilágosítják az 
elmét, irtják a’ balitéletekct, igazítják a’ tévedéseket, ’s a’ törek
vésnek határozott irányt tűznek ki.

Azon egy esetben lehetnek csak veszedelmesek a’ viták, ha 
pártdühöngéssé fajulnak ’s vakmerő és önző czélok’ eszköziül 
a’ tömegek’ elcsábítására ’s fölingerlésére használtatnak. De mind- 
ezektől a’ vitatkozások’ mostani szelleme mellett tartanom nem 
lehet; mert hogy a’ viták, nálunk legalább, pártdühöngéssé fa
julnának va°-y csak fajulni készülnének is, arról adatom nincsen; 
de még azon° esetre sem tudnék olly aggódva a’ lázadásra, kor
mány talanságra, vagy épen vérengző polgárháborúkra hivatkozni, 
ha a’ legérdekesebb kérdések iránt véleményi pártok valóságosan 
keletkeznének is; mert hogy ezek nem olly veszedelmesek, példa 
erre Europa’ legműveltebb tartománya. — Soha sem, >agy igen
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ritkán szülnek ezek oilv iszonyú jeleneteket; ’s ha épen annyira 
fenyegetnék a' köz csendet, bátorságot: akkor, igenis, a’ vallás, 
a'törvények' szigorú alkalmazása csillapítsa a’ dagadó folyamot; a1 

kormányokat illeti, igenis, ezen hatalmas fék’ kezelése ’s védelme. 
Sikerül is ez bizonyosan a’ kormánynak, ha — mint a’ szerző is 
említi — bölcseség, igazság, mérséklet és — mit a’ szerző ki
hagyott — törvényszerűség bélyegzi azt; mert a’ — kivált törvény
telenül használt — anyagi erő elnyom ugyan, de nem győz: azaz 
csak pillanatnyi időre d e m o n s t r á l ,  mig az ellenokok réshez jut
ván, annál hatalmasabban bizonyítják be ’s vívják ki az ellenkezőt!

Korunkban a’ s z a b a d s á g o t  ’s az e g y e n l ő s é g e t  tűzi 
ki zászlóul a’ vitatok’ nagy része; a’ szabadság, az egyenlőség 
iránti kérdések és vitás pontok azok, mellyek iránt cseréltetnek 
leginkább ’s védelm eztelek a’ vélemények. ’S ezt csodálni épen 
nem lehet. — Azt szereli leginkább emlegetni az ember, a’ mi 
neki legkedvesebb, ’s arról igyekszik mindenkit meggyőzni; már 
pedig lehet e egy jóravaló embernek kedvesebb, drágább, szentebb 
valami, mint szabadsága, mint azon jól értett egyenlősége, melly- 
től a’ nélkül, hogy önmaga legyen oka vesztének, megfosztatnia 
nem lehet, ’s mellytől ha megfosztatik, vesztesége annál keserűbb, 
minél szentebb joggal bir ahhoz. Ezen édes szabadság csügg min
den ajakon, ezt hirdeti minden érzékeny ember. — Minthogy pe
dig vannak ollyanok, kik ezen szabadság’ kiterjedését saját sza
badságaik’ vagy egyébkinti jóllétök’ rovására történendőnek gya
nítják, kik ezen szabadság elleni kikelésnek hasznát reményük, 
lármáznak ez ellen, vagy legfölebb magyarázgatják, ’s elidomta- 
lanítják annyira, hogy végtére szabadságnak tartatnék az is, ha 
engem valaki négy ölnyi hoszaságú ’s szélességű terembe zárván, 
tizenhat négyszeg-ölnyi téren lenne jogom mozogni ’s föl ’s alá 
járni. — Meglehet, hogy illyesmit vitatok meggyőződésök után 
harczolnak az általok valónak vélt vélemény mellett, de az ellen
kező hihetőbb; ’s valljon mit árt e z *? — Csak felelni lehessen ne
kik, minden esetre az igazság derül napfényre, bármi volt is a’ 
vitató’ czélja.

►Szintolly kévéssé veszedelmes az, ki a’ szabadságot hirdeti 
’s terjeszteni igyekszik. Ha hamisat mond a’ szabadság’ embere, 
czáfoltassék meg; ha igazat szól, nem lehet tartani tőle; most 
pedig még annál kevésbbé, mert azon szabadságot, ollyan egyen
lőséget, millyet az érintett czikkely’ szerzője ’s az általa idézett 
Csaplovics ur czáfolgat, vitatni — korunkban legalábbb — senki
nek eszébe sem jut.

Nem csak L afayette , nem csak Paine Tamás, hanem min
den józaneszű ember vallja ’s elisméri azt: hogy az emberek’ 
jogainak biztosítása múlhatatlanul szükségessé tesz egy nyilványos 
hatalmat; mindenki tudja, hogy az emberek épen ezen múlhatat
lan szükségtől kényszerítve,«természettől nyert szabadságaik
nak egy részéről lemondottak azért, hogy fentartott szabadságaik 
biztosíttassanak; ’s ez ellen senki sem emeli szavát, ezen szüksé
ges főbb hatalmat felforgatni senki sem törekszik; de ha már ter
mészeti szabadságainak teljességét nem éldelheti is, legalább fen- 
tarlott jogainak biztosítását s — a’ mennyire a’ törvények (mellyek 
alá csak maga vetheti magát) nem ellenzik — kiterjesztését, ’s igy, 
ha e’ részben a tökéletest el nem érheti, legalább a’ lehető köze
lítést ehhez eszközölni igyekszik a’ szabadság’ embere, ’s ezzel 
senkit sem sért, hanem természeti kötelességét teljesíti; mert 
előtte a’ szabadság nem a’ törvény’ jőtéte, hanem a’ természet’ 
ajándéka, a’ törvény pedig egy szükséges rósz, malum necessa- 
rium, mellyel az ember legfőbb földi javát, a’ szabadságot, szük
ségképen korlátozza.

Épen illy tekintetben veszi a’szabadság’embere az egyenlősé
get is, ezt is mindenkinek csak saját állásához képest tulajdonítja;

de azon állásához képest, mellybe a' társaságban álló ember közve- 
tőleg legalább maga helyheztette magát, ’s igyekszik fentartani 
's terjeszteni azt annyira, mennyire azon törvények, mellyeket 
önmaga alkota vagy alkottata, engedik; ezt pedig minden esetre 
teszi, mert ebben ő minden esetre a’ köz jóllét’ csiráját leli, ’s 
nem képzel viszont jóllétet ott, hol a’ szabadság, az egyenlőség 
szükség nélkül csonkíttatik ’s korlátoztatik. — így példáúl igen 
rendiben cselekszik a’ szabadság’ embere, ha Magyarországban a’ 
jobbágynak képviselési jogot igyekszik kivívni; mert ennek, mint 
a’ szabadság’, az egyenlőség’ — azon legfőbb jó’ — egy föltételé
nek veszedelmes következése — véleménye szerint — nem lehet; 
mert abból, hogy a’ jobbágy’ jóllétét a’ földesuraságok anyagilag 
is előmozdíthatnák, nem következik, hogy ennek szellemi jólléte’ 
előmozdításán ne iparkodjunk; és ez nem puszta szó, mert a’ 
szabadságszerető ember ezen jogokat, mihelyt lehet, kivívja, ’s 
innen anyagi haszna is tetemesebb lesz a’ jobbágyságnak, mint ha 
a’ földesurak bármilly atyailag viseltetnének is iránta.

Midőn ezt írom, bármi czélból is, ha igazat vitatok, előbb- 
utóbb kivívódik a z ; ha hamisat szólok, minden következés nélkül 
hangzik el ’s bukik véleményem.

Hogy az érdeklett czikkely’ szerzője az általa festett vitatko
zások’ következményein annyira aggódik, annak oka az, hogy a’ 
korunkban elhatalmazott vitatkozások’ szelleme iránti föltételei ré
szint hamisak ’s nem állnak, többnyire pedig csak a’ lehető legve
szedelmesebb oldalról tekintetnek általa: fölteszi például, hogy ,,a’ 
pártok már nem csak nézetek és elvek, hanem régi jó jogok’ gya
korlása, a’ fenálló rend, sőt a’ szent vallás és uralkodó szék ellen 
is fölemelik szavukat44; töprenkedik azon, hogy „egynek minden, 
a’ mi felsőbb hatalom, terhire van ; ő minden emberben ki valami 
nyilványos hivatalt visel, zsoldost, bérest és zsarnoksegédet lát: el
lenben egy másik minden ártatlanul kimondott óhajtásban veszedel
mes ezélzást, minden keresztülfutó szakáiban republicanust gya
nít; emennek a’kormány igen isiágy, igen is gyáva; amannak igen 
is kemény, igen is despotai44; — pedig mindez, na úgy volna is, 
mi egyéb mint nézetek’ és elvek’ szükséges következménye. — Ha 
például valakinek főnézete a’ szabadság: annak természetesen ter
hére válik minden hatalom; mert minden hatalom korlátozza a’sza
badságot; de innen nem következik az, nem is igen van példa 
reá, hogy kikeljen a’ törvényes hatalom ellen, mert meggyőződé
se az, hogy hatalom nélkül a’ társas élet, e’ nélkül pedig maga 
sem létezhet; ’s ha ki nem kel ez ellen: nem kényszeríttethetik 
arra, hogy tessék neki a’ hatalom; azért még nem veszedelmes 
polgár valaki, ha minden hatalmat annyira, mennyire a’ törvények 
engedik, korlátozni igyekszik. Ha valakinek terhére válik a’ hata
lom: ismét természetes, hogy nem igen nagy sympathiával visel
tetik az iránt i s , ki talán eszköze annak; de hisz nem ártalmas 
a’ puszta ösztön, csak tettekre ne fakadjon. All ez a’ rendről is: 
a’ rend is , érdeklő értelemben véve, korlátja a’ szabadságnak, 
ezt is csak annyira tűri, jóllehet kénytelen, a’ szabadságot szom- 
juzó ember, a’ mennyire szükséges arra, hogy a’ társas életnek 
olly nagy áldozattal váltott gyümölcsit érje. — Igen egyoldalú kí
vánság az: hogy a’ régi jó jogok ’s gyakorlatok ellen senki se kel
jen ki. — Valljon hogy állíthatja ezen jogokat ’s gyakorlatokat jók
nak a’ szerző*? Azért jók e ezek, mert régiek, vagy mert neki 
tetszenek*? Hátha jobb annak Ízlése 's ítélete, ki ezen jogokat ’s 
gyakorlatokat nem jóknak vélvén , megváltoztatni vagy eltörleni 
igyekszik! — Hogy pedig valaki a’ szent vallás és uralkodó szék 
ellen emelné szavát, arról szinte nem tudok semmit, ’s azt roszul- 
nom kellene; mert a’ vallás rugója az erénynek, az erény pedig 
alapja a’ jóllétnek, a’ boldogságnak; mert nem vitatások’ szülemé
nye a’ vallás, hanem követőire nézve isteni hirdetés, melly hogy
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semminemű okoskodással ne czáfolgattathassék, azok’ lélekismé- 
retének nyugalma kívánja meg. — Legyen szent az uralkodó szék 
is; de ennek kezelő tisztjei hibázhatnak, ’s hibájokat tudtokra adni 
lehet, sőt szükséges is.

IVincs oka aggódni a’ vitatkozások’ szüleményein, ezek’ mos
tani szelleme mellett, annak, ki a’ dolgot nem nagyítva, nem egy 
oldalról, hanem természetesen ’s elfogultság nélkül tekinti; tud
ja az, hogy a’ különböző véleményöek nem egymást, hanem egy
más’ véleményét üldözik; tudja, hogy e’ részben a’ keblek’ kien
gesztelése lehetetlen, de nem is szükséges. — Türelmes ő, nem 
is óhajt semmit annyira, mint hogy iránta is annyi türelemmel vi
seltessék viszont a’ világ; sőt türelme ollykor, szükség’ ugyhoz- 
tával, a’ törvénytelenségre is kiterjed. — A’ balitéletek’ kiirtásá
ra épen a’ szabad vitatkozást tartja legczélirányosabb eszköznek, 
épen ezt hiszi a’ véleménykényszerílés’ ellentérjének; mert meg 
van győződve, hogy nem joggyakorlás az, midőn valakit csak az
ért nem akarnak kihallgatni, mivel a’ szabadságot, az egyenlősé
get hirdeti, mivel fiatal, tapasztalatlan ember; hiszi azt, hogy 
némelly országokat a’ fogalmakból és szenvedélyekből eredett hi
bás lépések, de nem a’ fogalmakból és szenvedélyekből szárma
zott vitatkozások juttattak tönkre; ’s bizonyos benne, hogy az 
utóvilág majd azt mondja korunkról: az nem csak nem elveszett, 
hanem mozgalmas és élénk ’s épen azért a’ szellemi ’s anyagi jó
létet tetemesen gyarapító időszak volt. Burián István.

Szemer i a  es Seps i  - Szent  - György.
Miután néhány vonásban lerajzoltam a’ pompás T ü n d é r h a l 

m o t ,  Rothenbücher’ remekművét, az erdős-liegykoszorúzott 
B r a s s ó t  és É l ő p a t a k o t * ) ,  ideje teljesítnem azon Ígéretemet, 
melly szerint becses olvasóimat átvezérlem a’ tőszomszéd Há r o m
székre. Ha tehát egy kevés figyelemmel — mint igen szükséges 
utravalóval — ellátvák, ezennel elindulhatunk rövidke utunkra.

É l ő p a t a k r ó l  keleti irányban kijővén, meglehetős csinált 
utón haladunk részint csörgedező patakocskától átkígy ózott síkság 
mellett, részint erdős bérezek**) és sziklás oldalok között az ás
ványos vizekkel gazdagon megáldott H á r o m s z é k r e .  — Legelső 
falu, melly et találunk, S z e m e r i a .  Ez csak kisded székely hely
ség , de azért tiszta érzelmű honfi előtt mégis mindig érdekteljes 
leend. Ki illyen léphetne ugyanis Háromszék’ eme’ szélső falvára 
a’ nélkül, hogy egyszersmind hálás érzésekre ne lobbanjon ama’ 
„lelkes szemeriai“ iránt, kit szív, ész ’s tudomány a’ kis haza’ 
olly gazdag áldásforrásává alkotott?! Azon hazafiúi édes érzése
ket, mellyek Szemeriára léptemmel az érdeklett „jeles’“ képzetére 
keletkeztek lelkemben, toliam nem képes lefestni, ’s tán próbál
nom sem szükséges ; mert olly fénylő érdemek’ meggondolásakor 
különben is az enyémhez hasonlókra fog gerjedni minden tisztakeblű 
’s érdemméltató olvasóm.

A’ kedves kis Szemeriát — mint csinos külsője is mutatja
— szorgalmas székelyek lakják, ’s nálok azon szép lelkűidnek, 
melly kisebb nagyobb mértékben az egész székely nemzet’ saját
jának tariatik, igen szembetűnő jeleit tapasztalhatni. Főkép a' 
B a r c z a s á g  felől jövő utast különösen lepi meg azon megelőző 
barátság, emberbecsülés ’s vendégszeretet, mellyel a’ három
széki székelytől fogadtalik; mert— sértés nélkül legyen mondva
— sokszor hallottam, hogy Erdélynek némelly délszaki lakosai 
(de nem a’ székelyek !) illyesmiktől igen elszoktatgatják az idegent, 
’s irántai r i t ka  gy ön gé  d s é g ök tő 1 ősztőnöztetve, azon biz

* )  A’ H ír n ö k ’ múlt félévi 20 ik ’s 46-ik számaiban.
**)  léé —- mint o l ö p a t a k i  emberek mondják — néha medvék is j e 

nek látogatóba a ’ legeié barmokhoz.

tatásukkal, hogy ,,a’ szomszédban kényelmesebb szállásra talál
hatni“ sokszor úgy elutasítják, hogy a’ jámbor, pénze mellett is, 
a falu’ túlsó határán találja fel magát ’s az Isten’ szép ege alatt 
kénytelen átálmodozni éjét*).

Bizton állíthatni, hogy Erdélyben Háromszék azon földdarab, 
mellyben a’ hajdani erdélyi szívesség legállandóbb gyökeret vert, 
s e tekintetben Szemeriáról is el lehet mondani, hogy az érdek
lett s z é k n e k  méltó helysége.

Szemeria nevezetes arról is , hogy földjében, a’ közvélemény 
szerint, legjobb dohány tenyészik egész Erdélyben. Azonban 
ezen pontot illetőleg a’ szemeriaiak ellen a’ szomszéd helységek
ben nem hallatlanok némi ollyas vádak, mintha tán ők nyereség- 
vágytól ösztönöztetve, többé nem annyira azon iparkodnának, 
hogy minél jobb, hanem hogy minél több dohányt termeszthes
senek**). Ha ezen vádnak igazi alapja van: úgy nem felesleges a’ 
szemeriaiaknak eszökbe juttatni a’ kincsre vágyó asszony’ mesé
jét, kinek tyúkja naponkint egy aranytojást ada, de a’ ki ezzel 
be nem elégedvén, megölé azt, hogy igy egyszerre fejtse ki be
lőle a’ nagy kincset; azonban sem a’ kívánt aranybány át fel nem 
találá, sem a’ naponkinti aranytojásokat nem szedhető többé a’ 
kihűlt fészekből.

Hogy utunkat minél rövidebbé tegyem, ’s nyájas olvasóimnak 
unalommentesítést szerezzek : tán nem lesz czélellenes dolog , ha 
Szemerián hoszasabban nem mulatva, tovább indulunk.

Szemeriáról tehát szinte az előbbi irányban tovább haladva, 
S e p s i - S z e n t - G y ö r g y r e  érkezünk. Ezen taxaüs helynek 
épületei a’ Szemeria felőli oldalon izletesebbek, az ellenkező ré
szen pedig inkább falusi tekintetüek. Amazok közt vannak a’ ka
tonai épületek, ezen mezővárosban lévén megtelepítve a’ székely 
huszárezred’ főtiszti kara. A’ városnak évrajzi tekintetben legje
lesebb épületei közzé tartozik a’ halmon épített reform, egyház 
és ennek kétszeresen vitt körfala. Itt ugyanis Erdély’ hajdani vil- 
longó, törökjárásokkal ’stb. rettenetes korában a’ s e p s i - s z e n t -  
g y ö r g y i e k  több Ízben találtak menedéket. JYénii illyes históriai 
adatokat — mint ott helyben értesíttetém — az ekklézsia’ régibb 
jegyzőkönyveiben is lelhetni, mellyeket ha az ottani érdemes lel
kész, GöífnFerencz ur, folyóírásaink’ valamelyikében közleni fog, 
kedves szolgálatot teend a’ honi évrajzok’ minden lelkes ba
rátinak.

Megjegyzést érdemlő, hogy az említett kettős körfalak — a’ 
földszintül tetejűkig — helyen - helyen lyukacsosán vannak építve, 
még pedig 9 — 1 0  küvelyknyi átmérőjű kerekded lyukaknak köz
ben hagyogatásával, melly ek kiszedhető fahengerekkcl bedugdos- 
vák. Ezen kerek lyukak lőnyilások gyanánt használtathattak régen. 
A’ falak’ teteje felé vannak lejtős irányú négyszögletes lyukak is, 
mellyek eszembe juttaták koszorús Vorösmartynk' „Zondoriláját“ 
(Robogó’ nejét) , kiről ő igy ir, hogy Egernél

Oroszlánt,
A’ mint a ’ fal alól ez nem mozdúla, keresve 
A’ kaput,  és az erős falakat dárdákkal ijesztvén:
A’ forró lúggal Robogónak hölgye megöntött.

Ugyanis ezen szögletesen nyitott lejtős lyukak nagy hihetőséggel 
a’°várak alá vonult ellenségeknek elforrázása’ tekintetéből készít
tethettek. — Most ezen körfalak sorvatag állapotban sinlenek.

A’ halomról, mellyen a’ reform, templom emelkedik, pom
pás kilátás esik a’ Sepsi-Szent-Györgyöt körűlkoszorúzó ’s a' ké
kes távolban eltűnő sok székely falvakra, valamint a’ várost köz-

E 7  kivált ha a’ kék boltozatot fcllegszönyegek borítják, milly kcl-
lemetes legyen, elképzelhetik kényelemhez szokott olvasóim.

**) Nem kell azonban feledni, hogy cmc’h ir’ terjesztői magok is dohány
termesztők.
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vétlenül átkaroló szép térbégre, mellyet a’ szent-györgyiek igen 
jelentő néven „ s z é p  m ező “-nek kereszteltek el.

A’ dohánymiivelést a’ sepsi-szcnt-györgyiek is űzik, és pedig 
olly sikerrel, hogy e’ nemű termesztményök’ híressége a’ sze- 
meriaiakéval vetélkedik. — Magában a’ városban — mint monda
tott— tán két savanyúviz-forrás is laláltatik; mintegy másfél órai 
távolságra pedig a’ várostól egy biikkökkel árnyazott szép völgy’ 
ölében más igen erős savanyúviz-forrás vagyon , mellynek vize 
üvegekbe töltve hoszas ideig megtartja erejét.

Ugyancsak hallomás után tudom, hogy ezen utóbbi forrás’ 
környékén bizonyos gödör találtatik, szélességében 3 — 4, hosza- 
ságában pedig alig 1 % lábra terjedő, mellynek mindig nedves 
fenekéről olly kénsavas gőz szállong fe l, hogy a’ felette elszár
nyaló madarakat fulasztva karikáztatja alá. Azok, kik köszvénnyel 
bajlódnak, nap’ felkelte előtt gyakran meglátogatják e’ helyet, ’s 
meztelen lábaikat beeresztvén, enyhültén térnek meg onnan.

Azon barátságos indulat, mellyről fentebb is emlékeztem, a’ 
s e p s i - s z e n t - g y ö r g y i e k n e k  is nagy mértékben sajátjok, mert 
hisz ők is székelyek és pedig három s z é k i e k .

H á r o m s z é k e n  létemben sok olly eredeti kifejezéseket is 
hallék, mellyeket mi nyugotibb magyarok nem igen ismérünk, ’s 
ezenkívül az alattok értett tárgyakat olly szorosan meghatárzó 
szavaink sincsenek. Ezért, de több olly okokból is , mellyek kö
zelebbről közlendő „nyelvművelés“ czímű indítványomból önkint 
kiviláglandanak, nagy figyelmet érdemelnek nyelvünk’ emelése’ 
tekintetéből a’ székelyek’ kifejezései, tájdivatai ’s több effélék.

Kri%buy Miklós.

M e g t i s z t e l t e t é s .
Vácz, martius’ 25kén 1838.

Szép ’s dicső szerettetni’s becsültetni embertársaink által; 
de még szebb ’s erényesebb a’ megismért jeles emberi ’s polgári 
tulajdonokat kiemelni ’s napfényre tüntetni. Valósulni tapasztaltuk 
ezt nem kis örömünkre, midőn főtiszt. M eritzay  Antal székes
kanonok urat ’s alsó-városi plébánosunkat, t. ns. Csongrád várme
gyének Holdmező-Vásárhely városából, hol ezelőtt hét évnél to
vább közmegelégűlésre lelkészkedett, városunkba ’s körünkbe egy 
pár hónap előtt ohajtólag visszajutottat, Csongrád megyei külön
féle rangú ’s vallású jó barátjai, hozzá intézett levelök mellett 
küldöttségök által egy ezüstből művészileg készült belül mega
ranyozott ’s bemetszett emlékszavakkal díszesített nagybecsű s e r 
l e g g e l  (billikommal) megajándékozni ’s tisztelni szíveskedtek, 
mellyet fentisztelt kedveltünk hálás örömkönyek közt fogada e l ; 
mi pedig az érintett levelet, mint általunk részvevőleg ’s öröm- 
osztozólag fogadottat, mindenkivel tudatni vágyván ime ide iktatjuk.

Főtisztelendő Kanonok Ur!
Baráti szív ha nem hűl,
Távol ’s határ semmisül.

E’ szavakat véseltük emlék-serlegünkre, nem mintha szive
ink’ meghülhetésétől tartanánk, hanem mivel mélyen érezzük, hogy 
buzgó tiszteletünk- ’s forró szeretetünkét semmi hely’ vagy idő’ 
változása meg nem rendítheti: kevés, a’ mit sokért áldozunk, 
mert kevés és csekély, a’ mivel a’ tisztelet’ ’s barátság’ oltárához 
járulnunk engedtetik; de sok és nagy, a’ mi főtiszt. Kanonok Úr
hoz örök hálás vonzódásunkat nekünk kedves kötelességgé alkotja. 
Főtiszt. Kanonok Urnák szelídsége, nyájassága, emberi ’s baráti 
legjelesb részvéte boldogító számos évek’ lefolytában szűkebb

házi, összes létünktől valamennyire különböztetett, körünket; — 
azonban még sokkal hathatósabban szerencsésítettek mindezek 
bennünket, midőn főtiszt. Kanonok Urat a’ nagy társasághoz való 
érdekes állásának ritka erénnyel, csüggedés nélkül megfelelni tar
tozó elisméréssel szemléltük, a’ legbővebb mértékben kielégített 
barátság’ öröme sem bátorkodván vetélkedni azon mindenrendű 
különszerkezetű ’s vallású sok ezerekre egyaránt árasztott jótévő- 
séggel, melly állal főtiszt. Kanonok Ur, kivált lelki-pásztori hiva
tása’ teljesítésében, tiszta ’s buzgó ájtatossággal minden tévelye- 
déstől ment papi szellemmel, elöljárói mértékletességgel, az egye
nes egybeköttetésen kivűl lévőkkel kívánatos egyetértés’ virág
zását, felebaráti köz szeretetet, botránkozás’ elmellőzését, szóval 
testi, lelki ’s társasági nyugalmat szülő, olly bölcs mint keresztény 
bánás- és viseletmódjával mindenkit szinlés nélkül magáévá lenni 
értett.—Tekintsen főtiszt. Kanonok Ur változhatatlan érzeményeink’ 
kisded zálogára gyakran olly szíves meggyőződéssel, hogy a’ 
Csongrád megyeiek semmit inkább nem kívánnának, mint azt leg- 
hoszabb ’s legboldogabb élete’ fenlartásának óhajtott eszközével 
csordultig tölteni; maradván Holdmező-Vasárhelyen, november’ 
7én 1837. Főtiszt. Kanonok Urnák hű tisztelői. (Következik ho- 
szú sora az alulirt Csongrád megyeieknek.)

Ezek bizonyságúl szolgálhatnak akármelly egyházi személy
nek, mikint állhat egy lelki pásztor, mint hű polgár ’s jó ember
barát önmaga’ és sorsosi’ díszére, hivatása’ ’s rendeltetésé’ hely
zetében a’ neki kitűzött czélt szerencsésen kivíva ’s a’ sziveket — 
mi egy halandónak legfőbb dicsősége lehet — magaviseleté által 
diadalmasan részére hódítva. H. 1.

Ö k l é s z e k .
Melbourne-Commonban (Cambridgeshire grófs.) ez évi mart. 

13kán igen számos, de nem felette tisztes „műkedvelők“ előtt Cam
bridge- és Londonból, két öklész-mesler (Boxer), Owen S w ift és 
Brighton Bill, mérkőzött egymással. A’ viadal’ díja 50 font strl. 
volt. Swift győzött, de mind a’ két ökölhős a’ másfél óráig tartott 
viadal alatt annyira összemarczongoltaték, hogy Bili más nap meg
holt, Swift pedig élet ’s halál között fekszik Londonban. A’ két 
bajsegéd Bottleholders (Palaczktarti) és Backers (Hátszabadi) 
’s más a’ durva viadalban részes személyek eddig még szaba
don járnak.

H á z a s s á g i  s t a t i s t i c a .
Egy franczia hírlapban 1837ről következő házassági statistica 

olvasható: megszökött nők 1132; megszökött férjek 2345 ; egé
szen elválasztott házasságok 4175; nyilványos viszálkodásban élő 
házastársak 17,345; titkos egyet nem értésben 13,279; egymás 
iránt közönbösök 55,240; boldogoknak tartatnak 3175; valameny- 
nyire boldogok 127; valóban boldogok 13.

C a r t h a g o .
Nem régiben Francziaországban egyesület állott össze művé

szekből és tudósokból a’ végre, hogy azon helyen, hol egykor Car
thago állott, ásások tétessenek ’s a’ feltalálandó régiségek Franczia- 
országba szállíttassanak. Két tag e’ munkák’ közvetlen igazgatását 
vállalta fel ’s m ára’ hely’ színén is van; e’ két tag: Grenville-  
Temple, angol alezredes, ki tunisi utazásairól (1832ben) isméretes, 
és Falbe hajókapitány ’s Tunisban 11 évig volt dán consul. E’ 
vállalatot Anglia’, Francziaország’ és Dánia’ kormányi támogatják.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyam at 1838.

N é h án y  szó a’ hazaf iúi  f e l ekeze t ekro l .
I lik  közlés

. . . .  Whate’er by valor is obtain’d 
Your wisdom must preserve . . . .

T herm opylae. A ct I. S c . 2 .

Tovább haladván a’ hazafiúi felekezetek’ vizsgálatában, az 
érintett optimisták ’s pessimisták után azokat hiszem leginkább 
említendőknek, kiket mohó újítóknak nevezhetünk.

Újabb időkben fölötte megszaporodtak ezen felekezet’ hősei, 
kik — ellentétben az óság’ védeivel, kiket mint minden újnak ’s 
még a’ helyes javításoknak is ellenségit sötétségben tengőknek ’s 
annálfogva rósz hazafiaknak kürtőinek — magokat szabadelmü 
magyaroknak is szeretik nevezgetni; ’s valamint ők nagy haza
fiaknak tartják magokat, úgy azoknak akarnak tartatni másoktól 
is. De milly joggal bitorolják ’s követelik ők e’ szép, e’ dicső ne
vet, nem tudom; annyit azonban előlegesen is mondhatok, hogy 
ha polgárt, ki a’ társaságnak ’s hazának általában ’s polgár- és 
honfitársainak különösen inkább ártalmára mint hasznára van, ha
zafinak vagy épen nagy hazafinak nevezni nem képtelenség, nem 
kábaság: úgy mi e’ felekezetbelieket bízvást nevezhetjük nagy 
hazafiaknak. — Ha egyébiránt az optimisták vagy pessimisták 
a’ nemzetisedés’ hovátovábbi kifejlését, tenyészését ’s virágzását 
akadályozzák, ’s annálfogva a’köz jóllét’ tekintetében károsak: re
ményiem, minden józanul gondolkodó, részrehajlatlan, honát ’s 
annak viszonyait alaposan ismérő magyar megegyezend velem 
abban, hogy mohó újítóink nem csupán a’ nemzetre ’s hazára, 
de annak egyes polgáraira nézve is nem kevésbbé veszélyesek, 
mint azok, kik az áldott régit ’s ezzel némelly tekintetben vétkes 
tespedésünket magasztalják, ’s örökké és szüntelen maradjunk-ot 
rikácsolnak.

Túl vagyunk ugyan, hála a’ jó égnek! túl valahára azon ré
gi jó időkön, mellyekben a’ rozsdás óságnak mi n d e n b e n  párto
lói, a’ legszentebb, legüdvösebb irányú ’s következésű újításnak 
is egy hatalmas maradjunk-kal szegezték magokat ellene. E’szót 
a’ mai nemzedék már alig érti. Látja a’ legnagyobb rész, hogy 
ne mondjam mindenki, ’s látta az országosan egybegyült nemzet, 
koronás fejdelmével együtt, mint közelített meg bennünket a’ se
besen rohanó időnek azon szaka, mellyben sok már létező intéz- 
vényünk-, sőt törvényünkről is , a’ penészt le kell dörzsölnünk, 
kivált ha másokat — mellyeknek hasznát, boldogító ’s üdvös vol
tát, hogy ne mondjam, elkerülhetetlen szükségét, kénytelenek 
vagyunk átlátni — akarunk létre hozni; **) ’s csak az napjaink-

* ) Lásd a’ H írnök’ múlt évi 30ik számát.
* * ) Lásd az 1836iki törvényczikkelyek’ kezdetét: „Ezennel tudtokra

adjuk“ ’stb. I

ban a’ nagy kérdés, az a’ fejtörő feladat: „miként tisztítsuk le a’ 
penészt és rozsdát az óról úgy, bogy vele a’ jó anyagnak is egy 
részét el ne csiszoljuk, s ezt, ha nem is egészen haszonvehetlen- 
né, legalább fölötte gyengévé’s törékennyé ne tegyük ?u

-Megfejtése e nagy kérdésnek, ’s az abban előforduló szám 
nélküli fontos tárgyaknak rendszeres és minden oldalróli felvilá
gítása fölötte hoszadalrnas leendne, ’s egy napi-lap’ körét túlha
ladná; s azért megkezdett néhány szaraimban , mellyeket leg- 
felebbis némi csekély vagy tán se mmi  becsű rhapsodiának tekint
het az olvasó — kimerítőleg abba nem ereszkedhetem. — Szólan- 
dok inkább egyelőre mohón-újítóinkról ’s a’ szellemről, melly őket 
izgatja, vezérli, érintvén némellyeket, naik ezekkel némiképen ösz- 
szefüggésben vannak, vagy lehetnek.

** * **)
Mióta a’ hoszú éveken át szendergett nemzetiség, mint va

lami isteni szikrától meghatva, honunkban is ébredezni, a’ hazafiú- 
ság fejledezni, a’ művelődés ’s polgárisodás haladni, szóval a’ 
felvilágosodás’ hajnala derülni kezdett, egy szellem lepé ineg az 
egyszerre lángra lobbant magyar ifjúságot, melly azt nyugodni 
nem engedi, melly agyát honunk’, alkotmányunk’ ’s ebben gyöke
resült ősi szabadságunk’ állapotja felől, ’s halálos tespedésiink’ 
sajnos következései miatt aggodalommal, rémképekkel tölti el; 
’s egyszersmind egy általa — tán szalmalánggal ? — kivívandó 
aranykor’ létesítésével kecsegteti; ’s a’ neki került ifjú-sereg 
hagymázában rontani akar, hogy építhessen; de nem mint Palla- 
dio, hanem a’ nélkül hogy tudná, mit és miként?

E’ gonosz szellem, a’ fönnen hirdetett szabadság’ és egyen
lőség’ szelleme — tán újítási vagy rontási kórságnak is nevezhet
nék — még a’ múlt század’ utolsó felének szülötte, melly a 
llajnán átlebbenve, megrendítő a’ szilárdul állott német tölgyeket, 
’s nagy tömeget csábíta azoknak százados gályái körül foszlékony 
palástja’s hamvas szárnyai alá; ’s nem messze tőlünk egy egész 
nemzetet sodrott el, ’s tán örökre, a’ dicső teltek’ emlékével dús 
Visztula’ folytában; behatott az ősz Duna’ ’s zajtalan Tiszának 
csendben virító partjai közzé, mérget rejtő mézes leheletével uj 
követőket csatlandó magához. Mert lám, találkoztak, kik a’ csil
lámló külsejű idegennek meggondolatlan vendégszeretettel ajtót 
tártak vala, aranynak hívén, minden további próba nélkül, a’magá
ban egérkövet rejtő kicsiszolt rezet.

Sok szózat, sok okos szózat emelkedett föl már közöttünk e’ 
szellem ellen; de majdnem minden nyom nélkül hangzott el a’ ha
zában. Voltak tudniillik férjfiak , kik a’ veszélyes árnak hellyel- 
közzel vigyázó karokkal kívántak gátat emelni, s kik a rohanó 
hullámra kímélő, óvó intésekkel figyelmeztetők a' hozzá közelítő
ket. De a’ \akoskodó tömeg nem akarta látni a’ rohanó árt, és



siket volt a' hallgatók' serege, melléhez a' jó tanács intéztetett, 
elreteszezve a' szű, 's lázos mámorba szenderűlve a’ lélek, mellé
hez annak hatnia kell vala; ’s a 'jós’ szava a’ pusztában kiállozó- 
éhoz hasonlíta, melly száraz nádszálak’ suhogásaként enyészik 
el a’ végtelen térség’ messze homokjain!

„A’ kor’ kedvenezévé, sőt szükségévé vált már — mondják 
többen — e’ szellem! Hasztalan kívánunk tőle menekedni, hiába 
iparkodunk előtte szivünket, eszünket elzárni. Hogyha haladni, 
szabadokká, dicsőkké lenni akarunk, követnünk kell pillangós 
zászlóit, dandáraiba kell szegődnünk, és sietnünk a’ fényes pályá
ra, mellyre ő bajnok követőit vezérli. Tőle elmaradni, pulyaság; 
elhagyni az ösvényt, mellyet ő tört meg a’ nemzetek előtt, vétkes 
renyheség ; visszarezzenni a’ veszélyektől, mellyek haladtában kör
nyezik, gyermeki gyávaság leendne! — Az ész’ fáklyája fellobo
gott ; annak tüzénél gyujtá meg szövétnekét e’ szellem; ’s a’ 
szabadsáy , az egyenlőség , az égiektől adott legdrágább földi 
kincsek, ragyognak szűz homlokán, mint déli nap borútlan egek’ 
azúrján. ’S hol van, hol lehet ember, hol polgár, hol nemzet, melly 
hozzá ne vonzódjék, melly fényénél ébredni, éltető melegénél eny
hülni ne óhajtson, ne vágyjon, ne sovárogjon?“

így vagy illyformán papolnak e’ szellem’ apostoli, megkábítva, 
mint hajdan delosi Apollo’ népcsaló papjai, a’ körűle elomló gőz
től, elvakítva nimbusa’ kápráztató fényétől; ’s a’ csalárd, igéző 
bájú hangokba burkolt vészes szavakra elragadtatva figyel a’ hő
vérű ifjúság; ihletve érzi tapasztalatlan agyát, a’ világ’ ’s élet’ 
mostoha viszonyi által, a’ csábok’ nagy csoportja ellen eléggé 
nem edzett szivét, ’s égő szomjjal siet ezen uj hesperiai kertek’ 
gyümölcsét szaggatni!

Hogy a’ kor’ szükségévé lett e’ szellem, tagadom; hogy ked
venezévé vált, tagadni nem akarom, de nem is tagadhatom; 
mert hiszen napjainkban alig van — kivált Európában — nem
zet , mellynél, ha zászlói nem lobognak is, legalább maga tit
kosan ott nem bolygana. D e, úgy vélem, épen azon íetldol- 
gokból, mellyeket napjainkban hallhatunk, olvashatunk, ’s ha 
épen úgy tetszik, szemlélhetünk i s , győződhetünk meg benső
képen a’ felől, hogy e’ magasztalt szellem koránsem olly jóté
kony, koránsem olly boldogító ’s dicsőítő, mint azt sokan képzel
ni, hinni ’s papolni szeretik; épen azokból győződhetünk meg ar
ról, hogy e’ szellem nem azon világító, melegítő ’s éltető elem, 
mellynek általában lartatik ’s magasztaltatik; sőt hogy épen ő az, 
melly veszélyt, nyomort, Ínséget hoz vak követőire. — Kell e 
lettekkel ’s példákkal gyámolítnom állításomat? idézzek e okokat 
annak támogatása- ’s bebizonyítására? — Valóban felesleges és 
többeknek tán unalmas is leendne, az általában ismért ’s tudott 
.illatokat felhordani. Kiki emlékezik még a’ vérpadokra, mellyeken 
e’ szellem, tüstént első támadása után, ezrenként szedé a’ Szajna’ 
partjain áldozatait; ’s valóban különös, hogy ott áldozó papjai 
épen azok valának, kik fényét, dicsőségét ’s b o l d o g í t ó  ha
t a l má t  leginkább kürtölék, magasztalák! Vérben, patakokként 
folyó polgárvérben füröszték ők a’ bálványt, mellynek szolgáltak, 
mellynek áldoztak; ’s mig egyik kezükben az egyenlőség' ’s sza 
badság' zászlóit lobogtaták, bárdot emeltek a’ másikkal, hozzájok 
hasonló és szabad polgártársaikra. — Szóltam a’ Visztuláról, 
mellynek bús habjai megáradtak ama’ boldogtalanok’ vérétől, fel
dagadtak ama’ szerencsétleneknek sebekkel borított, lelketlen te
temeitől, kik e’ szellemben védő nemtőt imádva, mohón rohantak 
hímzett sátorába. — A’ Pyrenaeusokon túl irtózatosabban dúl ő, 
mint nem dúltak a’ magoknak hajdan véres harezok közt királyi 
lakot alkotó mórok, 's mint nem dúlnak a' madridi királyszékért 
küzdő fejdelmeket csatázva gyáinoliló hadak ’s guerillacsapatok. —
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A nyugati tengerrel egyesülő Tajónak partjain minő gyászosak 
gyümölcsei, az újabb napi-lapokból ismérjük.

De ne tovább! Miket itt futva említek, leplezetlenül mutatják 
e szellem természetét; ezekből láthatjuk, ki és mi ő ; úgy ha
lad e útjában, mint kába apostolai hirdetik; vagy inkább úgy e, 
mint a’ pusztítás’ angyala vért-csepegő pallossal ’s tüzes korbács
csal jobbjában, ’s a zászlón, mellyet bálában tart, egyenlőség, 
szabadság és dicsőség helyett, a’ rabiga’ ’s Ínség’ jelképét lebeg
tetve?

Ez képe azon ádáz szellemnek, mellyet olly sokan kor’ ked- 
venezének hisznek, vallanak. Hű valék e rajzában, és színeim 
eléggé elevenek e , azt a’ nyílt szemmel látó magyarok’ Ítéletére 
bízom. De nem; hiszen ezek’ számára nem is rajzolék. Ezeknek 
nincs szükségük e’ szavakra, mert ők nálamnál jobban ismérik e’ 
vészhordó szörnyeteget. Azok’ szeme’ elébe szeretném állítni ké
pemet, kik mintegy megbűvölve az irtózatost leplező bájos hüvely
től, ennek nézdelésében gyönyörködnek, ’s elragadtatásukban egé
szen megfeledkeznek a’ káprázatos fényű palást alatt lappangó 
szörnyre tekinteni. Ezek’ szemeiről szeretném a’ vastag, kárhozatos 
hályogot lefosztani, vagy épen, hacsak ügyesb kezekkel bírnék, 
lemetélni elébb, mintsem édes vakoskodásukban e’ szellem után 
röppenve, hanyatt-homlok rohanjanak a’ tátongó örvénybe, melly 
felett az választottait viszi, ragadja! Ezeknek fülét óhajtanám meg
nyitni, mellyet a’ szellem’ szireni bűvös melódiája olly zsarnokul 
tart zárva, hogy az őket attól óvandó szavak szíriekre inkább mint 
rájok hathatnak! . . . .

D e, lássuk már, mi az, mit ezen szellem’ hívei, kik, mint 
említőm, nálunk szabadelmű magyaroknak is szeretik nevezgetni 
magokat, czélul tűztek ki; ’s mit akarnak elérni vezér- ’s véd- 
szellemök’ zászlói alatt? „Bontani mindent, ’s építni . . . .“ de 
mit? — Erre felelni valóban nem könnyű; sőt annál nehezebb, 
kivált egy ollyannak, kit ők profanusnak tartanak, minél kevésbbé 
tudják magok is, hogy valóban és voltaképen mit akarnak? —

Szabadságot ’s egyenlőséget akarnak. Legalább ők azt 
mondják. ’S ha aztán kérdezzük: kik, vagy mik ők; azt felelik: 
mi szabad magyar nemesek vagyunk; ’s herczeg, gróf vagy báró 
X. csak annyival különb ember nálunk, mennyivel több jövede
lemmel bir! — De hát miért keresik a’ szabadságot, mellyel bír
nak? ügy ám, hanem ők a’ szabadság  és szabadság  között kü
lönbséget tesznek; ’s ha már azon szabadsággal, mellyet egy 
viharokat túlélt ősi alkotmány adhat és ad, bírnak, azon szín alatt, 
hogy azt az ország’ nem-nemes lakóira kiterjesszék, ollyant is ki
vannak, melly azt lerontsa, ’s helyébe féktelenséget állítson. — 
Igen, ők egyenlőséget is akarnak; ollyant p. o., minő Éjszakame- 
rika’ egyesült statusaiban, Angol- vagy Francziaországban létez, 
hol legalább a’ törvény előtt e g y e n l ő k  a’ lakosok, vagy akarom 
mondani, a’ polgárok; az aranykor’ napjait akarják visszaidézni, 
mellyet a’ görög ’s római költők megénekeltek, de mellyek csak 
álom’ ’s költői láz’ fellengései valának; azon aranykort, mellyet 
némi maszlagos eszű, korunkban olly bőven termő pseudo-publicis- 
ták ábrándjaikban festenek, de melly csak maszlagos ész’ ábrándja.

’fe> a' mondottakkal tán ki volna egészen mutatva, mit akar
nak? Koránsem. Ok még sokat akarnának szóval; lettel azonban 
semmit, vagy fölötte keveset, mi másokat szabadokká ’s velők 
egyenlőkké tehetne. Többnyire magok akarnának ők határtalan 
szabadsággal felruháztatni, hogy aztán másokat attól — a’ papL 
roson tán mégis meghagyandótói? — ha nem is mindjárt, idővel 
legalább, megfoszthassanak, szolgákká lehessenek, eltiporhassa
nak; mert fő vonása volt ’s maradand vezérszellemöknek a’ tü
relmetlenség ’s ennek leánya a' zsarnoki kegyetlenség. \em  festé
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e’ hős férjfiakat kevés szavakkal helyesebben, eltaláltabban tán 
senki mint Rückert ime’ distichonában :

Ein unzufriedenes Geschlecht mit Zorngebärden
W ill ändern seine W elt, und selbst nicht anders werden.

Az éjszakamerikai egyesült statusok, Anglia ’s Francziaor- 
szág forognak leginkább nyelvén mohón-újítóinknak, mellyekről 
újabb időkben ifjú magyarjaink sokat ’s tán többet mint szük
séges, vagy mennyit készületlen gyomruk megemészteni képes 
vala, olyasának. — Hallottak valamit az angol ’s franczia par
lamentekről, az oppositioról, Odilon-Barrot' korábbi beszédei
ről, az irlandi izgatőről, szólás- és sajtószabadságról, kormány- 
férjfiak’ felelősségéről; az angol whigekről, radicalokról ’stb., 
’s mindazt most 'már nálunk is létesítni, egyszerre ’s rögtön 
behozni akarnák, a’ nélkül hogy megfontolnák ’s legtöbben 
megfontolni képesek volnának, valljon mindez ’s más illynemű 
intézkedések, szabályzatok és szokások, mellyekért lelkesültök
ben agyuk forr, mellyeket akarnak ’s nem akarnak, ha mindez, 
mondom, alkalmazható e vagy sem honunkban i s ; megegyez- 
telhető e vagy sem alkotmányunkkal i s ; üdvös és hasznos e egyes 
polgáraink’ ’s az egész nemzet’ érdekeire nézve is*?

Úgy vélem én — ’s tán nem első, nem egyetlen — hogy, 
valamint nem minden növény tenyészhetik egyképen dúsan és szinte 
virítón minden éghajlat alatt, vagy minden földben, hanem Virgi- 
liusként:

Hic segetes, iliic veniunt felicius uvae ;
Arborci foetus alibi atque injussa virescunt
Gramina:

úgy nem minden intézkedés alkalmazható minden országra, minden 
nemzetre. Voltak ’s vannak publicisták, kik hiszik ’s állítják, 
hogy az alkolmányalaknak ’s kormányrendszernek is természeténél 
fogva különbözni kell a’ tartományok’ fekvése’, ’s az azokat lakó 
népek’ ’s nemzetek’ lelkülete’, sajátsága’, testi ’s lelki műveltség- 
foka’ különbözésének arányában. Csak egyet említek itt a’ sok kö
zül: a’ „Törvények’ szellemének“ nagy ’s örök nevű íróját, ki e’ 
munkája’ I. k. 3. f.-ében igy ir e’ tárgyban: „Elles (les loix politi- 
ques et civiles de chaque nation) doivent étre tellement propres au 
peuple pour lequeí elles sont faites, que c’est un trés-grand hasard 
si celles d’une nation peuvent convenir ä une autre.“ ’S kevéssel 
utóbb: „Elles doivent étre relatives au physique du pays, au cli- 
mat glacé, brulant ou tempéré; á la qualité du terraine, á sa si
tuation, á sa grandeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, 
chasseurs, ou pasteurs“ ’stb. ’S valóban minden kétségen kívül 
van, hogy a’ népeknek ’s nemzeteknek, miután társaságba lép
tek, egy vagy más tartományban letelepedtek, ’s polgári viszo
nyaikat, kötelességeiket szorosan megalapították, megvan azon 
organicus létök, helyzetük’s állásuk, mellyet megrázni, feszeget
ni, rögtön ’s erőszakosan megváltoztatni, a’ nélkül hogy az egész 
meg ne sinlené, teljes lehetetlen. Bizonyítja ezt, hogy többet ne 
említsek, Hóma, a’ dicső, hatalmas, világhódító Róma, melly 
minden erőszakos változtatásánál kormányalakjának ’s alkotmányi 
rendszerének polgárvérrel árasztá meg szép Tyberise’ szende 
hullámait. Vérontás közt üzeték el Tarquinius, a’ között jöttek 
kormányra a’ consulok; az torié el ezeket, ’s hozá be az örökös 
dictatorokat, ’s császárai szinte vértől pirosló trónon fogadák el 
az elpuhult ’s pólyákká lett polgárok’ első hódolásait; ’s mennyi 
csaták ’s öldöklések közt hozattak vagy töröltettek el a’ nép’ kor
látáin tágítandó, vagy az összeirt atyák’ szabadalmain szorítandó 
törvények*?

Ezzel azonban csak azt akarom mondani, hogy mi Éjszakame- 
rika' egyesült tartományiban, Angol-vagy Francziaországban szép, 
jó , dicső, magas és felséges, vagy ollvannak látszik, abból még

nem lehet szükségesképen következtetni, hogy mindannak Magyar- 
oiszágban is szinte ollyannak kell vagy lehet lennie. Ki ezen tarto
mányok s az azokat lakó népek történeteit, political jelen helyze
tét, ’s azon viszontagságokat isméri, mellyeken azoknak elébb, 
mintsem oda jutottak, hol ma vannak, át kelle menniük, könnyen 
meg fog győződni állításom’ valóságáról. — Soká ’s különös kö
rülmények közt jött ott létre, a’ mi jelenleg erősen áll vagy erő
sen állni látszik; ’s nagyobb fáradság, meggondoltabb határozat 
s cselekvés által, mintsem hogy mi ndaz t  olly könnyű szerrel’s 
csekély munkával néhány szédelgő fő az Ár pádt ó l  alkotott hon
ba rögtön, vagy tán valaha is jó sikerrel ’s political helyzetünk’ 
s viszonyaink’ hatalmas megrendítése vagy felforgatása nélkül 
behozhassa; mert egészen más természetű azon intézvények’ na
gyobb része, mintsem hogy a’ Duna- ’s Tiszának — különben szé
pen virító, ’s dús kalászokat s fürtöket termő — partjain egyhamar 
gyökeret verhessenek ’s tenyészhessenek. Egyébiránt pedig tud- 
niok kellene ezen m o h ó n - ú j í t ó k n a k ,  hogy ama’ boldogító, 
üdvös rendezkedések mellett, mellyek az említett országokban sza- 
badelmű magyarjainktól égig magasztaltatnak, vannak szinte tete
mes homályoldalok is, mellyeket épen nem irigyelhetnek ’s mely- 
lyeket, legalább nagy részben, ók sem fognának elháríthatni. Úgy 
ama’ dicső, agg Angliában léteznek még mindig a’ gőgös pénzaris- 
tocraták, a’ fenhéjazó toryk, a’ káposztatorzsával, szagos túró
val ’s t. elf. hajgáló követválasztók, ezen örökös — néha sebző, 
öldöklő ’s mindig nyugtalan — csatázok; az éhenhalással küzdő 
munkások' ezrei, sőt a’ személyes bátortalanság is ! *) Éjszakame- 
rikában csak a’ mostani congressus és különösen a’ két utolsó év 
mennyi épületes adatokat nyújthatna ezen szédelgőknek! Ott s za
bad — ha még is a’ bankaristocraták’ zsarnoki kényétől függő né
pet annak mondhatjuk — a’ nép; ott e g y e n l ő k ,  ha a’ dúsgazda
got, az élet’ minden kényelmeivel bírót, az élet’ fentartására el- 
kerülhetlenül megkivántató szerekben szűkölködőkkel egyenlőknek 
nevezhetni — a’ polgárok: találunk mégis törvény előtti megkü
lönböztetést, elnyomatást, oppositiót a’ népkormány ellen, oppo- 
sitiót, gyakran tűzzel vassal pusztítót, a’ különféle vélekedésűek 
között, ’s emberi jogokkal nem bíró embereket!

Az aranykor, urak, a’ téjjel-mézzel folyó tölgyek ’s cserme
lyek, higyék már egyszer, csak álom, mellyet emberek, mióta 
érzésekkel bírnak ’s bírtak, soha sem ízleltek, éldeltek, csak ál
modtak !

Vannak mindazáltal az érintett tartományokban intézvények, 
mellyek’ elfogadására e’ haza már napjainkban is alkalmatos ; vagy 
mellyekre elkerülhetlenül szüksége van, hogy azok’ minélelőbbi 
létesítésével sok másoknak óhajtható sikerrel leendő elfogadására 
mintegy elkészíttessék. Ezen intézvények közzé számíthatni főké
pen a’ nép’ felvilágosítására szükséges, következőleg annak értel
mi kimüveltetését tárgyazó rendezkedéseket; mert erősen hiszem, 
hogy minden, a’ föld’ népének rögtön adandó engedmények káro
sak, sőt veszélyesek, mert — mint lettdolgok mutatják idő
előttiek leendnek, mig annak elméje ’s belátása annyira fel nem 
világosíttatik, sok rozsdás előítéletektől meg nem tisztíttatik, bog) 
a’ concessiókból reá háramlandó valóságos hasznot, a’ mindenütt 
’s mindenkor találkozó ál-democraták és számtalan, zavarban ha

Itt az adósok elleni törvényt értem. — Azonfelül, hogy ezen törvény 
magában már nem épen a’ legemberiebb , még azon vadságra is szol
gáltathat alkalmat, hogy általa egy ártatlan nem-ados is megfoszta -  
hátik szabadságától. Akadván ugyanis valami istentelen — s pedig Il
lyésektől. gondolom, Anglia sem lesz ment egészen — hogy valakinek 
fejére, buszúból, vagy épen szeszélyből, a’ bíró előtt hamisan meg- 
esküszik, hogy azon valaki neki!adós, megnjen ,islí,n az s 7 r-
börtönzésére megkivántató parancsot, s ha úgy ti <>zi ccm ‘
szélyének vagy alacsony boszúvágvának, evekig tarthatja ing ai. 
áldozatát — 's Nagvbritanniában!
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lászni szerető, vpgyó önzők’ daczára is saját szemeivel láthassa, 
saját kezeivel tapinthassa. Azonban nem csupán a’ pórnépnek van 
szüksége ezen felvilágosításra; van még több ezreknek azok kö
zül is, kiknek azon concessiók’ tételében tettleges részt kell vagy 
kellene venniök. Ez, ítéletem szerint, alapfeltétele minden, ésszel 
kezdendő ’s érett megfontolással kiviendő reformnak, melly kü
lönben nem csak siker nélküli, de káros, sőt veszélyes leend, 
midőn az azok’ elfogadására készületlen elméket forrongásba hoz
va, egymástól inkább tovataszítja, a’ helyett hogy a’ köz jóllét’ ’s 
boldogság’ szilárd lábra állításában, melly mégis örökre főczélja 
leend ujításainknak, egyesítené. — Vannak továbbá, mik az em
beriség’ méltóságán alapulva, annak megismérését, fentartását 
’s illendő jogokkali felruházását tárgyazzák: mint p. o. kór-, javí
tó és dologházak’ felállítása, vagy a' már levőknek helyesb és 
czélirányosb elrendezése ’s igazgatása; a’ testi büntetések’, kin- 
zások” s a’ 14ik század’ homályához illő bebörtönzések’ fokonkénti 
kiküszöbölése; ismét mások, mik közvetlen az alsóbb néposztály
nak, az egész nemzetre jóltevőleg ható boldogítására szolgálnak: 
ide tartoznak a’ földművelést, termesztmények’ javítását, lovak’, 

juhok’ ’stb. nemesítését, közösülés’ gyorsaságát, kereskedés’ 
virágoztatását, műipar’ tökéletesítését ’s haszonnal fizetését il
lető intézvények, mint utak — s pedig egyelőre tán csak jő kar
ban tartandó kő- vagy murvával terítettek? — hidak, csatornák, 
folyók’ szabályozása, gőzhajók, gyárok, versenyek, jutalomhirde
tések és osztások ’s több effélék.

De hallom, mint kiált fel itt némelly hevűlt agyú, mohó re
former: „Minő kábaság, minő esztelenség, mostani félig hűbéri, 
egészen penészes rendszerünk, ’s töi'vényeink mellett a’ kereske
dés’ ’s műipar’ virágoztatásáról szólanunk, midőn aviticitásunk, 
fiscalitásunk ’s több efféleségünk mellett semmi hitelünk sincsen 
’s nem is lehet!“

Ugyan úgy e? Én ezt megvallom, nem hihetem; sőt meg 
vagyok győződve, hogy minden hűbérforma rendszerünk, ősisé- 
günk ’s több alkotmányi szabadalmaink mellett is lehet hitelünk, 
’s következőleg virágozhatik földművelésünk, műiparunk és ke
reskedésünk — csak akarjuk! — Lássuk bár, mennyire a’hely’ 
szűke engedi, miként?

( Vége következik.)

Német  l i t e r a t u r a ’ időszaka i .
„1750-től 1770-ig. Nyugodalmas. Szorgalmas. Szellem- és 

érzésdús. Méltó. Korlátozott. Helyhez kötött. Pedant. Tisztelet
telj es. Oszerü franczia műveltség. Formakereső. 1770-től 1790-ig. 
Nyugtalan. Vakmerő. Elterjedt. Könnyelműleg becsületes. Tisz
teletet megvető és elmulasztó. Angol műveltség. A’ formát ön- 
kényleg megrontó és józanul helyreállító. 1790-től 1810-ig. Le
csillapodott. Gyöngéd. Önkorlátozó. Komolyan vallásos. Hazafilag 
munkás. Cselszövényes. Spanyol műveltség. A’ foimiától eltávozó. 
1810-től 1820-ig. Elégedetlen. Meghatározott. Derék. Uralkodni 
vágyó. Előlépő. Tiszteletlen. Ó német. A’ formátlanba törekvő. L e g 
újabb i dős zak .  Bármilly különnemű legyen is minden művészet 
törekvése Németországban, olly annyira hogy az ember róla valami 
közelebbit és meghatározottabbat szólni alig merne: mégis az 
egészben bizonyos irány megy keresztül, melly bennünket arra 
bir, hogy jelen költő és képző művészetünk’ időszakát a’persa poe- 
sis’ ama’ másodikához hasonlítsuk, mellyben Enweri különösen 
kitűnt, ’s melly et m a g a s z  ta 1 ó nak nevezhetünk. Mind a’ köz

vetlenül jelen érdemek, mind a’nem rég lehunylak és rég elenyész
tek megünnepeltetnek. A’ születésnapokat jó barátok sohasem bo
csátják el üdvözetleniil; ezüst és arany menyegzők ünnepekre ad
nak alkalmat; a’ szolgálati jubileumoknál maga a’ status részve
vőnek nyilatkozik; valamelly academiai méltóság’ ötvenedik’ év
fordultakor egyetemek és tudományosztályok mozgásban vannak; 
’s minthogy az egészségre, tartós dicsőségre és hoszú életre 
hozott nagyon élénk áldomások el nem maradhatnak: illy szép 
előzményekhez szükséges záradékul egy dicséretes ,,eryo biba- 
musu csallódik.“ Ezeket Göthe mondta a’ német literatúráról. 
Fájdalommal kell látnunk, hogy a’ mi szomorú itt elmondalik, 
annak nagy részen mi is keresztülestünk már, a’ nélkül hogy 
azon jónak és szépnek csak részével is dicsekedhetnénk, miket 
amaz itt szigorún rajzolt literatura már rég elére.

E l e g y .

A’ szolgailag gondolkozó emberek és a’ gyöngék könnyen ösz- 
szetartanak. Mindenik érzi némileg gyengeségét, érti a’ másikai 
’s értik egymást nein sokára. A’ szabadelműek azonban csak lassan 
jutnak azon éréshez, hogy annak, mi az egyik előtt jó , helyes
nek kellene lenni a’ másik előtt is , azaz hogy mindenkit meg 
kellene okaival hallgatni’s mindenkinek az illő hatást megengedni. 
De mielőtt a’ lelkek ez érettségre jutnak, mindenki egyedül akar 
hatni, ’s némi féltékenységgel vetélkedőjét látja a’ másikban, ki 
őt megelőzhetné. Ez minden időben az emberiség’ charactere, leg
inkább olly időszakokban, midőn újat merhetni, többet nyerhetni 
vagy veszthetni. N em  a’ s z o l g a i a k  d ö nt i k  m e g  a’ s z a 
bad e l mű s é g e t ,  h a n e m a’ s z a b a d e l m ű e k ’ e g y i k  pá r t 
ja ront j a  m e g  a’ más i ka t .  Legalább ritkán jut a’ dolog oda, 
hogy a’ szabadelműek egymást becsületesen gyámolítsák , ’s in
kább azon jót, mellyet a’ másik tön, emeljék ki, mint azon ócsár- 
lást, mellyet bárki ellen könnyen felhozhatni. QDr. Paulus.J

Erőteljes és charaeterrel bíró férjfiaknak gyakran vetik sze
mökre, hogy hangjok a’ társaságban nagyon elhatározó, nagyon 
elitélő; azt akarják az emberek, hogy az illyenek mint férjfiak 
cselekedjenek ’s mégis asszonymódra beszéljenek. Erezet önte
nek ezek: ne vigyétek hozzájok közel gyönge viaszalakjaitokat. 
(K linyer.J

' Nápoly, mart. 24.

A’ tegnapelőtti mutatvány’ végén a’ del Fondo királyi játék
színben egy már koros (60—65 éves) férjíi, a’ negyedik karzat
ról, 40 egynéhány láb magasságról, egy földszint ülő személy után 
akart nézni; ekközben azonban nagyon előre hajolván, sulyegyenét 
elvesztő ’s a’ földszinti helyre hullott, és pedig véletlenül egyenesen 
unokaöccse mellé, kit keresett. Két angol, kik ez utolsónak egyik 
oldalán a’ két helyet elfoglalák, szerencsére épen akkor állottak 
fel és távoztak el, midőn azon bukás történt, melly hihetőleg éle
tükbe kerülendett. így e’ két helyet a’ zuhanó töltötte be, ki sú
lyos testével a’ háttámaszokat ezer darabokba tőré, ’s hátával «s 
fejével unokaöccse’ oldalához esett, kinek karja megsérteték, mig 
nagybátyja elég csodálatosan legkisebb sérelem nélkül épen olly 
egészségesen hagyá el a’ színházat, a’ mint oda ment. Az öreg 
köpönyegébe volt burkolva, az összegyűlt közönség első pillanat
ban azt vélte, hogy csak egy köpönyeg esett le.

P O Z S O N Y B A N .
Alapúá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



A’ „Ferd inand  Császár“ nevű é j szak i  v a s ú t  r ész 
v én y e s e i ne k  ötödik nagy  gyűlése.

Igen érdekesek általában, de különösen hazánkra nézve is, 
a" „Ferdinand Császár“ nevű é j s z a k i  v a s ú t ’ részvényesei ál
tal f. é. martius’ 14kén tartott ö t ö d i k  nagy gyűlés’ munkálatai.

* Az igazgatóság’ elnöke, Geymüller János Henrik báró, nyilá meg 
az ülést 103 részvényes’jelenlétében, alőadván: 1) hogy azon ne
hézségek, mellyeknél illy terjedelmes és az ausztriai birodalom
ban még egészen uj műipar - vállalat’ kezdetén szükségkép kelle 
küzdeni, lassankint tervszerűleg legyőzettek, mit a’ legfoganatosb 
előhaladás követett; 2) hogy a’ Bécs ’s Brünn közötti majd 20 
inérföldnyi lioszú pályaosztály’ alapépítményének elkészítése szer
ződések által f. é. augustus’ 15eig biztosítva van, ’s már nagyobb 
részint végre is hajtatott; 3) hogy a’ most említett pályatér’ alap
jának csinálására előlegesen kivetett költségek nem csak ki nem 
fognak meríttetni vagy épen pótoltatni, hanem azoknak egy része 
meg is fog kiméltetni, noha a’ vas’ ára tetemesen fölment; 4) 
hogy ezen társasági, mondhatni nemzeti vállalat’ valamennyi ered
ménye főleg a’ legfelsőbb helyről folytonosan nyújtott védelemnek 
és pártfogásnak köszönhető; továbbá mindazon hatóságok’, uradal
mak’, városok’ és községek’ elöljárói’ segédmunkálásának, mellye- 
ken e’ vasút keresztülmegy.

Az ülés’ folytában legelőször is a’ t e c h n i c  ai t u d ó s í t á s  
olvastatott fel, mellyből kitetszik, hogy a’ technicai osztálynak el
ső foglalatossága volt a’ Bécstől Brünnig menő vasút’ terveinek, 
in elljek 1 8 3 6 dik évi October’ 19dikén a’ nagy gyűlés’ elébe terjesz- 
tetének, átvizsgálása, ineily átvizsgálás az előbb Francesconi 
Hermenegild udv. építési tanácsos’ főintézése alatt állott t e c h n i 
cai  b i z t o s s á g ’ útmutatása szerint ment véghez. Azután maga az 
utkészítés vétetett tanácskozásba, melly alkalommal a’ Bécstől Lun 
denburgig terjedő pályarész Bretschneider, a’ Lundenburgtól to
vább egész Brünnig terjedő pedig Gheya főmérnökökre bízatott; 
ama’ mellé 2 főmérnöki segéd, 6  mérnök, 13 építési felügyelő 
és 1 becsülő-biztos; — Ghega mellé pedig 1 mérnök mint segéd, 
továbbá 7 mérnök és 12 építési felügyelő adatván. A’ Práterben 
emelendő főállomási-épület’ tervezésével és igazgatásával Jüny- 
liny építész, ’s a’ Duna feletti hidak' elkészítésével Ueberlacher 
hidmester bízattak meg, a’ felső építmény’ felügyelését Zeller se
géd vivén. A’ munka’ erőmüvi részét gőz- és szállítókocsikra ’s 
műhelyekre nézve, valamint általában a’ szükséges mindennemű 
gépelyeket, a’ Stephenson által Londonból küldött angol erőmű- 
vész ’s mérnök Baillie igazgatta, ki alá több belföldi munkáson kí
vül, két angol gőzkocsivezető ’s négy angol gépelyinunkás rendel
tettek. Baillie erőmüvész azon világos feltétel alatt fogadtatott 
fel, hogy a' német munkásokat tanítsa; — mert kezdetben,

költséges tapasztalások megkimélése végett, szükséges minden 
bizonnyal, gyakorlott külföldi munkásokat alkalmazni, ugysziute 
arról is gondoskodni, hogy az erőmüvi munkákat jövendőben bel
földiek is megtehessék. A’ sínek’, korongok’, kitérő-sínek’ raká
sára, általában a’ felső építésre, 2  angol sínrakó fogadtatott fel, 
mivel e’ látszólag olly egyszerű munka mégis igen sok gyakorlati 
műfogást tesz fel, mellyekkel csak azok bírhatnak, kik efféle épít
ményeknél már dolgoztak. Egyébiránt ezen angolok között máris 
több német munkás képezte ki magát, úgy hogy e’ tekintetben is 
minden lehető zavarnak eleje vétetett. — Az egész munkánál a’ 
technicai osztály tervszerűleg és teljes nyugalommal foga dolog
hoz, törvényül tevén magának, csak a’ legegyszerűbb és tapasz
taltjó mellett maradni, a’ nélkül hogy a’ sok részről szóba hozott 
újításokba ’s úgynevezett találmányokba ereszkednék, igen jól tud
ván, hogy illy terjedelmes és uj munkánál minden ingadozás és 
próbákat tenni vágyás csak zűrzavart ’s tetemes mentlietlen költ
ségeket fogna maga után vonni. A’ technicai osztály tehát különös 
figyelmét a’ pályának legczélszerűbb vonalára fordítá; mivel ha a’ 
pálya az esésekre ’s kanyarodásokra nézve szerencsésen méretett 
ki ’s czélszerűleg készült el: rajta nem csak ideiglen legolcsóbban 
kezdethetik el a’ járás a’ most meglevő eszközökkel, hanem a’ vas
utakat illető gépelyek’ tárgyában a’ valódi uj találmányok és javí
tások is nyugottan elvárhatók, ’s későbben, midőn e’ javítások 
csakugyan meg lesznek próbálva, annál nagyobb haszonnal és gaz
daságos sikerrel lehet azokat behozni.

A’ Bécs és Florisdorf közötti első pályatér’ eredeti terve a’ 
Duna’ áthágása által fenforgó, egészen különös viszonyok miatt, 
lényegi változást szenvedett: eleinte ugyanis csak egyszerű, ideigleni 
lópálya’ készítése szándékoltatott az úgynevezett kincstári-ut és 
kincstári-hid mellett Florisdorfig, ’s a’gőzkocsizás csak innen vala 
kezdetét veendő; melly alkalommal czélul tűzetett ki: a’ Duna’ 
szabályozásának még tanácskozás alatt levő kérdésébe nem avat
kozni, és igy a’ Bécstől vezetendő vasút’ felállítását nem nehezí
teni, de azonban a’ Práterben levő fontos és igen kedvező állo
mási hely’ birtokába jutni, a’járást Bécstől megkezdeni ’s azon időt 
elvárni, mellyben a’ dunaszabályozás’ megállapítása után, a’ vas
utat és hidakat maradandólag fölépíteni ’s mindjárt a’ Prátertől 
gőzkocsikkal járni lehetend. A’ vasul’ megvizsgálására rendelt 
kormány-biztosságnál mindazáltal Klosterneuburg uradalom azon 
megjegyzést tévé, hogy a’ kiváltság szerint köteles ugyan telket 
engedni a’ vasul’ számára, de ez kétszer nem történhetik meg: 
egyszer t. i. ideigleni, későbben pedig az állandó pályáéra. — 
Ezt a’ biztosság’ tagjai helybenhagyák 's a’ vasúti meghatalmazot
takat felszólíták, nyilatkoztatnák ki, valljon nem tartandják e jobb
nak, a’ pályát már most állandóvá tenni, — a’ dunaágakon mind
azáltal a’ dunaszabályozás’ eldüntetéseig egy elkülönözölt faludat
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építeni, miszerint kétséget sem szenved, hogy a" gőzkocsizás 
mindjárt Bécstől megkezdethetik. IVyilvánságosak lévén illy rende
lés’ hasznai, a’ vasut-igazgatóság a’ kormánynak ebbeli felszólítá
sára elhatározá, az uradalom’ kívánságában megegyezni. — E’ 
végre a’ kormány’ parancsára megbízott építési hatóság’ közbenjá
rásával a’ pályavonal kiszabatotl ’s az utgálak’ és hidak’ magassá
ga meghatároztatott, ugyszinte azoknak építésmódja is jóváha
gyatott, ’s mind a’ hajózásra mind a’ jégtakarodásokra nézve ártal
matlannak jelentetett; — végre a’ hidak és átjárások a’ Duna’ bal 
partján Florisdorfon alól a’ korneuburgi kerületi tisztség’ ’s Flo- 
risdorf községe közbenjárultával és megegyezésével megállapít
tattak. Csak a’ kiváltságban foglalt rendszabások’ legszorosabb 
teljesítése jután fogtak e’ pályatér’ csinálásához. Midőn az a’ hi
dakkal együtt majd egészen elkészült ’s tulajdonképen még csak 
a’ felső építmény hiányzott, a’ Duna’ bal partjának némelly lakosai 
legfelsőbb helyen panaszt terjesztettek elő az építmények ellen, mely- 
lyek mégis legfelsőbb helybenhagyás’következtében végrehajtattak. 
Még nem érkezett ugyan elhatározó k. válasz az említett panaszra; 
azonban teljes bizodalommal váratik , annyival inkább, mivel a’ do
log’jelen állásában nem tagadhatni, hogy a’ jégmenéskori veszély’ 
oka nem a’ vasúti építményben , hanem — mint a’ tapasztalás ez 
övben is mutatta— a’ nagy Dunának szabálytalan és szétszórt fo
lyásában vagyon, min hogyan lehessen és kelljen segíteni, eziránt 
még folynak a’ tanácskozások. — Azonban nem titkolhatni, hogy 
a’ fahíd csak bizonytalan, mivel minden jégmenéskor, habár ez 
idén legkevésbbé sem sérültek meg a’ hidak, rendszerint szeren
csétlenségektől tarthatni, úgy hogy azon körülménynél fogva is, 
hogy az illyen hid’ létrészei csak 3 — 4 vagy 5 — 6  esztendeig 
tarthatnak , nemcsak az évenkinti javításköltségek tetemesek, ha
nem a’ járáskelés’ félbeszakadása által okozandó károk is olly na
gyok lehetnek, hogy valóban a’ vasut-társaság’ érdekében fekszik, 
jövendőben állandó hidat bírnia. Jóllehet azonban a’ Dunaszabályo- 
zas’ eldöntetése előtt illy Ilidről nem egykönnyen gondolkodhatni: 
a’ jelen ideigleni hid’ felállításakor egy állandó hídnak későbbi — 
szükség-parancsolta — építése mégis tekintetbe vétetett, pedig 
úgy. hogy e’ Ind, az utgátakon teendő tetemes változtatások nél
kül, és igy ez utóbbiakra nézve igen csekély költségen, a’ mosta
ni mellé építtethessék. — Illy hid tökéletesen megfelelend a’ czél- 
nak, ’s a’ reá fordított költségeket kifizetendi, kivált ha majd a’ 
pályakereset, a’ főpálya’ előmenetele ’s a’ Pozsony felé vezetendő 
oldalpálya’ felállítása végett, más pályákkal szakadatlan biztos 
összeköttetést fog kívánni.

Továbbá végeztetett, hogy a’ pálya Bécstől Gänsendorfig, 
melly helységtől a’ pozsonyi oldalpálya fog kezdődni, 4 német 
mérföldnyi hoszaságban, kettős vágánnyal láttassák el, mivel ez 
egy részről a’ főváros’ közelébeni nagyobb tolongás miatt, más 
részről pedig a’ Pozsonnyal eszközlendő háborítatlan közlekedés 
végett szükségesnek ismértetett, ’s e’ kettős pálya’ lüstinti felál
lítása kevesebb költséggel történheték meg, mint ha m o s t  egyes, 
és csak k é s ő b b e n  készíttetnék kettős pálya.

A’ Bécs és Florisdorf közötti vonal’ költségei, mellyek az 
egyszerű lópályának eredeti tervében 86,300 forintra voltak téve, 
157.337 fr. 15 krra szaporodtak; melly költségnövekedés igen 
mérsékeltnek fog tetszeni, ha tekintetbe vesszük, hogy a’ Práter
ben lévő állomási hely most már az e g é s z  éjszaki vasul’ kerese
tére készíttetett föl, és szükség’ esetében olly terjedelmet nyer
het, hogy akkor is elegendő lesz, midőn a’ pozsonyi oldalpálya ’s 
a’ más, péld. a’ prágai, pesti pályákkali összeköttetés létre jö
vend; — ha továbbá meggondoljuk, hogy egyes, ideigleni helyeit, 
kettős, á l l a n d ó  pálya építtetett; — végre hogy a’ dunahidak is 
kettős vágánnyal láttatlak el, ’s rajtok gőzkocsik fognak járni. —

A helyesen készült terveknek, mellyek pontos részletrajzokat ’s 
építési leírásokat és szoros általányos haszonbérleti föltételeket 
foglalnak magokban, kivitele egy mindenkori haszonbérbe-adás’ 
tárgyává lön, és sikerült az igazgatóságnak, több vállalkozó’ élénk 
versenyének elérése által, nem csak kedvező szerződéseket kötni, 
hanem a’ munkákat meghatározott, általányos díjért olly vállalko
zóknak engedni át, kik a’ gyors és szilárd építésért megkivántató- 
lag kezeskednek. — A’ költségkimutatás’ eredménye azon, minden 
eddig munkába vett vasútnál olly igen ritka, bizonyságot nyújtja, 
hogy az akkor fenállolt teclinicai biztosság által az alapépítésre 
kiszámított költségek nemcsak nem szaporíttattak, hanem azok
nak egy része meg is kiméltetett.

(Folytatása következik.)

Néhány  szó a' hazaf iúi  felekezetekró' l .
I lik  közlés.

(V ég e .)

Tagadhatatlan, hogy a’ hitelre nagynak, kicsinynek, urnák, 
jobbágynak ’s igy az egész országnak szüksége van. De valljon 
nem lehet e kiváltságaink, ősiség- ’s koronaörökösödéseink mellett 
is hitelünk? — Az 1836iki XV. törvényez. 15. 18. 19. ’s 20. sza
kaszait, hacsak, hogy mohón-ujítóink’ nyelvén szóljak, magunkat 
erővel áltatni nem akarjuk, nem mondhatjuk csupa palliativ eszkö
zöknek hitelünk’ eszközlésére és szilárdítására. Mert ha a’hitelező 
törvény által van a’ felől biztosítva, hogy tőkéjét kész pénzben, 
vagy tán azt jóval is felülmúló nemesi vagy nem-nemesi ingatlan 
vagyonban akképen kapja vissza, hogy annak birtokában, tőkéje’ 
visszanyeréséig őt zavarni ’s bírásából kitolni senkinek nem szabad: 
nem képzelhetem, mi lehetend oka, hogy ő kész pénzét attól, ki 
őt illy módon képes biztosítni, nemcsak 6 -al, de még 5-el sőt 4-el 
is 100-tól, megtagadja? — Tőkéjének megtagadására ugyanis nem 
lehet elegendő ok az, hogy örökösen nem veheti birtokába az illy 
hypothecát; valamint az sem, hogy illy birtokban nem javíthat, 
felőle szabadon nem rendelkezhetik ’stb.; mert ő erre törvénye
sen van felhatalmazva, hacsak tán magunk nem akarjuk ’s iparko
dunk a’törvényt kijátszani, foganatlanná, holt szóvá tenni; mi azon
ban mindenütt és mindenkor lehetséges volt és leend; de akkor 
ne okozzuk törvényeinket, hanem magunkat. —

Egyébiránt kénytelen vagyok inegvallani, hogy szükséges, 
el k er ül he 11 e n ü 1 szükséges, javítni törvényinken, de főkép törvény
kezési rendszerünkön általában, ’s különösen azon, melly a’ köl
csönöket, kereskedési ügyeket, hová a’ váltók  is szükségesképen 
tartoznak, érdekli; sőt, ha ősiségünk, fiscalitásunk ’s több effélék 
mellett vagy nélkül hitelt biztosan akarunk eszközölni: óhajtható, 
hogy minden esetre ezen ügyekre nézve egy különös, magánálló 
törvénykönyvünk ’s ilélőszékünk legyen, mellynek szoros köteles
ségévé tétessék, az elébe kerülő porokét törvényesen kiszabott idő
határ alatt eldönteni, ’s az azokban hozott Ítéletet minden késede
lem nélkül, erőhatalommal is végrehajtani, ’s pedig úgy, hogy az 
elmarasztalt adós és hypothecaul adott vagyona semminemű hátsó 
vagy titkos ajtócskán ’s lyukacskán hitelezője’ körmei közül ki ne 
búhassék; ’s higye el nekem kiki, lesz hitelünk ’s kereskedésünk, 
habár ősiségünk fenmaradand is. — Különben pedig, ha mindh
ez megtörténendik is , azt hiszem, hogy a’ magyar’s különösen 
nemessége, általában véve, csak annyiban leend mindörökre ke
reskedő, a’ mennyiben gyapját, borát, gabonáját ’s egyéb termékeit 
eladandja, ruházatát ’s más házi ’s családi szükségeit venni kény
telen leend, mi ugyan a’ belkereskedésnek fő rugója maradand; 
de magyarból e x pr o f e s s  o kereskedő, vállalkozó, hacsak lelkü
letű nem változandik, alig leend. —
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De tán messze is távoztam tulajdonképi tárgyamtól ’s annak 

fejtegetésétől: valljon mit akarnak, mit nem szalmatüzű reforme
reink? — Százszor ismételt dolgokat érintettem ugyan, de tán 
nem épen azon szempontból mérve, mint másoktól mérettek, ’s 
ollyanokat, mellyeket untalan érinteni, fejtegetni ’s felvilágosítni, 
kivált napjainkban, fölöslegesnek alig tekinthetni. Sokat, fölötte 
sokat lehetne még mondani mindazon tárgyakról különösen, mely- 
lyeket itt futtában megpendítettem; de azt máskorra hagyom, ’s 
rhapsodiámat folytatom.

Egy széles tudományú, mély belátása hazánkfia, kinek a’ 
közjó körül több tekintetben tett fáradozásait, munkálkodásait ’s 
igyekezeteit minden jó magyarnak kötelessége elismérni ’s kel
lőleg méltányolni, azt inondá egy helyütt Írásaiban: „hogy tükröt 
akart nemzete’ szeme’ elébe állítni, mellyben az m i n d e n b e  ni 
hátramaradását’s ennek okait; a’ körűié egész Európában kifejlett 
polgárisodás, nemzeti tökély, virágzás ’s boldogság közepett örö
kös, vétkes tespedését, ’s az ősihez, létezőhez káros, megátal
kodott ragaszkodását, egész minemüségében láthassa, ’s képétől 
visszarezzenve, előre törekedjék.“ — A’ tükör azonban nem volt 
egészen tisztafényű. Sokan, kiválta’ mámoros fejitek ’s lázos 
agynak közül, bele tekintvén, eliszonyodtak a’ benne látott képtől, 
melly Hunniát ábrázolá, ’s hitték, hogy hazájok már sírba dőlt, 
vagy legalább végső vonaglásaiban a’ halállal viaskodik, ’s nekik 
hantjaira vagy betegágyára borulva kell vesztét könyüzniök, melly- 
nek, mint a’ tükör niutatá, ők legalább közvetve okai, kivált ha 
rajta legott nem segítnek.

A’ tükörtartó’ szándéka tiszta, nemes és szent lehetett, ’s 
kétségkívül az volt; de a’ czélt elhibázta. Oda akarta ő t. i. egy
szerre, vagy legalább egykét év’ elforgása alatt, a’ magyar hont 
s nemzetet ugratni, hová Francziaország, de különösen Anglia ’s 

Éjszakamerika legalább is félszázad alatt jutottak el. ’S mi követ
kezett a’ sok éveken keresztül tapasztalt káros veszteglés’ ered
ményeinek olly igen eleven szinekkeli rajzolásából? az, hogy a’ 
serkenő, lángoló keblű ’s lázos agyú fiatal hősök, kik leginkább 
tekintgettek a’ tükörbe, buzgóságukban mohón rohanlak a1 mármár 
utolsót lélekzőnek vélt hon’ szabadítására, emelésére ; ’s a’ helyett 
hogy baján enyhítettek volna, azt bizonyosan súlyosbítandók való
nak, ha a’ fellegtelen elméjű ’s nem káprázó szemű férjfialt még 
idején nem jőnek a’ sinylőnek fentartására, ápolására ’s erőre-se- 
gítésére. — A’ tükörben látott rémletes kép azonban szüntelen 
kíséri nyakrafőre újítóinkat, kik most már azon boldogtalan gon
dolatra is jutottak, hogy minden tespedésiinknek ’s ezt követendő 
szegénységünknek ’s boldogtalanságunknak a’ kormány közvetle
nül oka. — Ezt kezdék tehát ostromolni tompa fegyvereikkel, 
’s ez most untalan vesszőparipájok, mellyen nyargalózni fognak, 
mig hanyathomlok árokba nem zuhannak. Nincs méltóság, nincs 
tudomány, nincs polgári erény, érdem, mellyet, ha nem inyök sze
rinti, megtámadni, ’s többnyire betyár-pajkossággal megtámadni, 
ne átallanának; nincs rendelmény ’s határozat, mellynek, bármi
nő hasznos, üdvös és törvényes legyen is, csupán és egyedül az
ért, mivel fölülről jön, ellene ne szegeznék magokat.

Szül te ez jót, boldogító e az országot, vitte e előbbre csak 
egy arasznyival is nemzeti állásunkat’s jóllétünket? az utolsó év
tized, melly olly sokat Ígérő reményt gerjeszte a' jó polgár’, hű 
jobbágy’ keblében — de mellyet nagyobbára az idétlen újító kórság 
’s türelmetlen szabadelműség, fájdalom! füstbe oszlata — tanú
sítja. Szülend e, sziilhetend e jót, ha tovább tart, nem hiszem; 
de arról, hogy sok kellemetlent hozand egyesekre, sajnost a’ 
honra, fájdalmast a’ nemzetre, bensőkép megvagyok győződve.— 
Spanyolországra ’s Portugáliára, akarnám, forditnának egy pilla- j

natot vakon buzgó szabadelműink, hol ez mélyebb gyökeret vervén, 
’s a’ kormány’ tehetetlensége által bátoríttatván, majdmajd végin- 
ségre juttatja az országot, a’ nemzetet!

Ha honunk’ történeteit figyelmes szemekkel, ’s törvényköny
veinket elfogulatlan lélekkel vizsgáljuk, könnyen meggyőződhetünk 
arról, hogy alkotmányunk sértetlenebből, ’s törvényes szabadsá
gunk szilárdabb lábon alig állott, mint épen napjainkban, midőn a’ 
lelkiisméretes fejdelem, híven esküjéhez, ’s a’ kormányon ülő bölcs 
férjfiak, híven szent hivatásukhoz, szent ereklye gyanánt őrzik 
azt, ’s hozzá szilárdul ragaszkodnak. — A’ történeti számos ese
tekből legyen elég egyet említeni. Tudjuk, hogy azon koronásunk, 
ki arany bullájával a’ nemzet’ jogait, annyi viszontagság’ daczára 

olly hoszú időre biztosította, a’ népet ismaeliták” s valódi pub- 
licanusok’ mint megannyi vérszopók’ sarczolása és zsarnoksága 
alá engedte hanyatlani. —

\  annak férjfiak, kik ezt átlátván, érezvén, a’ nemzetnek 
jelenleg létező sérelmei’ elhárítását buzgón sürgetik, óhajtva 
várják; ezt azonban csak törvényes uton-módon kívánják eszkö
zölni; jól tudván, hogy egy országban, hol a’ fejdelem’ jogai ’s 
érdekei olly szoros viszonyban ’s kapcsolatban állnak a’ nemzetéi
vel; hol azokat ősi szent törvények olly erősen fűzik össze mint 
nálunk, ott csupán és egyedül törvényes utón lehet és kell azoknak 
orvosoltatniok ’s elháríttatniok. — Fogjunk kezet mindnyájan 
ezekkel; kérjük, követeljük azt, mire a’ nemzetnek jólléte’, bol
dogulása’, virágzása’ ’s dicsősége’ tekintetében szüksége van, 
vagy lehet, a’ királytól, a’ kormánytól, de törvényes utón. Ma
radjunk ősi alkotmányunk mellett híven a’ fejdelemhez, ki azt 
esküjével Ígérte épségében megtartani, ’s épen tartja; javítsuk, 
alkalmaztassuk törvényeinket a’ kor’ j ózan szelleméhez, vagy 
inkább szükségeihez, hol azt századunk’ felvilágultsága ’s az or
szág’ minden rendű ’s osztályú lakosinak összes és egyes ügye, 
érdeke megkívánja. Segítsünk az adózó népen, de úgy, hogy 
magunknak ne ártsunk; ne akarjunk aratni, csűrbe takarítani, 
mielőtt még trágyáztunk, szántottunk ’s vetettünk volna; ne vág
juk, Istenért! a’ fát magunk alatt. Ne higyiink azon többnyire nap- 
ról-napra tengő, birtok nélküli reformereinknek, kik vétkes va- 
koskodással vádolnak, hogy concessioinkban fösvénykedünk; hadd 
lármázzanak ők, kik úgyis csak üres szavakkal adják engedmé
nyeiket a’ jobbágyságnak, ’s ha telkeik volnának, fukarabbul bá- 
nandnának azokkal, mint sok érett eszű reformerünk. Tudjuk, 
hogy a’ magyarországi paraszt, minden úgynevezett vagy nevez
tetni szokott rabszolgasága mellett is, százszorta kényelmesebben 
él — ’s élhetne, ha munkától nem irtóznék — mint a’ nyomorult 
irlandiak’ milliói *), kik a’ hitelben ’s következőleg bel- ’s az 
egész ismért világra kiterjedő kiilkereskedésében dús és majdnem 
elfúló Anglia mellett, ezen, a’ mi nyakrafőre újítóink’ szemeiben 
— kivált néhány év óta — a’ polgári jóllét’, szabadság’, művelt
ség’ ’s virágzás’ tekintetében minden országok’ typusának átellené- 
ben ’s anyáskodása mellett, majd szüntelen éhenhalással küzköd-
nek. _ Tartsuk fen, sőt emeljük minden kitelhető erőnkből "s
minden törvényes móddal nemzetiségünket, a’ hon’ virágzását 's 
köz jóllét’ eszközlését, melly igyekezetünkben atyai kormányunk 
gyámolító kezet nyújtani mindig kész; hellyel ’s módjával, de 
szinte mindig törvényesen, iparkodjunk sérelmeink’ orvoslását 
megnyerni, de azt is igyekezzünk elfogulatlan lélekkel megismér- 
ni: valljon mindaz, mit mi sérelemnek tartunk, valóban az e, 
vagy csak annak látszik f

» ) G ilso n  a ’ múltkori parlament -  ülésben 2.000,000-ra tette a sze
gények’ számát Irlandőan ! ’s minő szegények azok!
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Míképen lehe tne  a' folyamok* j é g z a j  ’s tor lat  
okozta  v é s z á r a d á s a i t  e zen tú l  e lhár í t ani?
Most, midőn a’ szörnyű csapáson, melly anyavárosunkat, a’ 

ven B u d á t ,  de főkép ennek fiatal szép testvérét, P e s t e t ,  a’ 
nemzet’ díszét, jövendőnk’ büszke reményét, és egyéb városain
kat, helységeinket, vidékeinket érte, mélyen gyászolunk; midőn 
kiki siet a’ véghetetlen nyomort tehetsége szerint enyhíteni; mi
dőn kétségkívül számtalanok’ agyveleje azon módok’ kigondolásá
ban izzad, valljon „miképen lehetne a’ folyamoknak jégtorlat okoz
ta olly iszonyú áradását ezentúl elhárítani?“ most, vélem, helyén 
van, hogy kiki a’ maga e’ felőli véleményét, tudományát, tapasz
talását — a’ mennyiben ezek t. i. a’ dologhoz értő baráti kör’ 
helyeslését már megnyerték — a’ nagy közönséggel tudassa, 
megitéltesse, megrostáltassa, hogy illyképen ez a’ legjobbat a’ 
sokból választván, azt idővel nem csak a’ haza’, hanem az egész 
emberiség’ megszámíthatlan hasznára gyakorlatba is hozza.

A’ jégzaj állal történt áradásoknak egyik fő okát igen helye
sen azon utaknak tulajdonítják, mellyeket a’ befagyott vizeken 
minden község — folyvásti öntözés, szalmával megszórás, sok 
hó-legázolás által — a’ beszakadás ellen felette A'astagokká és 
igy erősekké csinálni szokott; melly bánásmódnak aztán — mikor 
az idő meglangyul, a’ hó olvad, és igy a’ porhanyódé jégnek indul
nia kellene — következése az, hogy ezen utak erejök által az előt- 
tök lévő jég’ indulását vagy ejmenését gátolják. Azon esetben pe
dig, ha az utánok erővel tóduló jég által meg is indulnának, rend
kívüli vastagságuk ’s felette erős összefüggésük miatt olly apróra, 
mint kivántatnék, össze nem daraboltathatván, vagy a’ partokba 
ütközve felakadnak, vagy vastagságuk miatt megfeneklenek, és 
igy erős gátkép az utánok tóduló zajt megállítják. így kezdődik 
a’ jégnek ama’ rettentő tornyosodása, melly a’ viz’ folyását vég
képen elállván és azt felduzzasztván, a’ szörnyen pusztító özönt 
okozza.

Megmutatván azt, hogy a’ folyam’ jegén csinált utaknak 
vagy meg nem indulhatása, vagy felakadása okozza leginkább 
a’ szörnyű vizárt, e’ kérdés támad: „mikép lehet ennek elejét 
venni?“ mire én igy felelhetni vélekedem.

Ezen utakat úgy kell készíteni, hogy a’ veszedelem - tá- 
madhatás’ idején hirtelen eldaraboltathassanak, és pedig igy: 
mihelyt a’ jég megállapodik, jegyeztessék ki rajta a’ készítendő 
ut’ helye ’s egész hosza; közepén egyik parttól a’ másikig rakas- 
sék egy vizellenes t ü z a k n a  (Mine) vagy fa vagy agyag vagy 
érez csövekben; ennek fekvése jegyeztessék meg rátett gerendák 
vagy mellé vert karók által, és igy midőn az ezt borító jég még 
nem elég erős, szekerek és összegázolás ellen lehetőleg védel- 
meztessék; egyébiránt az ut-öntözés, megszalmázás ’stb. ál
tal olly erősre csináltassék, mint szokás. Ha a’ jégtömeg va
lahol indulni kezd, akkor ezen aknákat nemcsak ott, hanem — 
a’ mennyire lehet — ugyanazon időben, minden alsóbb vidékeken 
is (mert ezen egyetlenegy útnak széthányatása nem használna, ha 
a’ többi alsó megmaradna) meglővén az emberek’ éltét óvó szük
séges rendeléseket, el kell süttetni. Hogy pedig az alsó vidékek 
i s — a’ mennyire lehet — ugy anazon időben ezt megtehessék, szük
séges az egész folyam’ mentében telegrafot, habár a’ legegysze
rűbbet is , állítani, igy p. o. e’ végre mindig töltve tartott és a’ 
veszedelem’ idején elsütendő ágyukat, mozsarakat , taraczkokat; 
vizellenes, azaz olajos papírból, nem ragasztott, hanem varrott, 
nagy, színes, magasra bocsátandó és éjjel világító sárkányokat,

vagy — mint táborozásnál és hadvonalokon (cordon) szokás— vi
lágító golyókat vagy magas póznákon meggyujlandó szalmát ’stb. 
készen tartani. — Erről, ha a’ terv a’ tisztelt közönségnek meg
tetszik, máskor többet.

Itt nyilván meg kell jegyeznem, hogy ajánlott tervem nem 
egyedül a’ Dunát, hanem minden nagyobb folyamunkat illeti, pe
dig nem csak az áradás’ eltávoztatása’, hanem mind a’ hidak’, mind 
a gátok’ megmentése’ tekintetéből is , mert ezeknek is a’ neve
zett utak legrémítőbb bakóik.

A’ mi pedig e’ tervnek pénzügyi tekintetét illeti: úgy vélem, 
legjobb volna, a’ közjót olly igen akaró kegyes Kormányunkat 
arra kérni meg, hogy tüzaknászai (mineur) által az aknákat, meg
határozandó mennyiségük és minémiiségök szerint, maga készít
tesse; az illető községek pedig — mellyeknek a’ folyamokon csak 
illyen ’s nem más utakat legyen szabad csinálniok — ezen aknákat 
a’ készítés’ árán a’ Kormánytól megvegyék. — Az aknák’, valamint 
az egész intézet’ költségének megtérítésére, mellynek aránylag 
minden esetre igen csekélynek kell lenni, határoztassék egy vám
jegyzék, és az e’ szerint beszedett vám az intézet’ nyilványítandó 
költségét, melly jövendőre a’ tariffa’ helyes készítésére szolgálhat
na, felülhaladná, az minden, az aknák’ elsütése vagy ezek által 
akármiképen történt kár’ aránylagi pótlására fordíttassék, melly 
ha elegendő nem volna, azt kölcsönnel kellene pótolni, ’s e’ köl
csönt a’ jövendő vámjegyzékre tolni. — Azonban tetemes kár e’ 
fellobantás által nem igen fog történhetni, ha — a’ dologhoz ér
tők szerint — az ut olly helyen fog készíttettni, és az elsütés ak
kor intézteim, hol és mikor sem épületeknek sem embereknek 
nem árthat.

Végre mi az egész intézet’ műlegi (technicai) kivitelét illeti: 
az itt mondott kevés, soknak azonban talán kelletinél is több; 
azért is bocsánat! szerényen megvallván egyszersmind a’ közlő, 
hogy ehhez mások a’ helybeli és egyéb körülményekhez képest 
jobban fognak érteni. E gy hazafi.

M i a’ n é p .
( Rövid, eszmékben. )

M azarin  politicának tartotta, megengedni a’ népnek, hogy 
mindent mondhasson; mivel azt hivő, h o g y  a’ s z é t  h i n t e t t  
tűz nem k ö z p o n t o s u l ,  inig k i g ő z ö l g n i  ha g y j á k .  Prózá
ban és versekben fejezgeték ki magokat az udvar és ministerek 
ellen. Mazarin énekelni hagyá a’ párisiakat tetszésök szerint. 
A’ nép fizetett és megunta az éneklést.

Épen igy gondolkozott Sully minister is.
Már IV. Henrik mondá: „Lélekisméretes dolognak tartanám, 

valamelly embert azért bántani, mivel igazságot monda.“
Midőn V. Károlynak  egy iratot adának át, mellyben azok 

voltak följegyezve, kik cselekedeteiről nem legjobban beszéltek, a’ 
mellette levő kandallóba vető azt, mondván: „Illik ugyan egy ural
kodóhoz, mindent tudni; de minden szót vizsgálat alá vetni, nem 
nagylelkű férjfiú’ dolga.“ ( Savedra

Semmi sem enyhíti úgy a’ fájdalmat, mint a’ szabad kipana- 
szolhatás. Ha ez nagyon korlátoltalik, kapu nyílik a’ vádaskodók’ 
azon kigyófajzatának, mellyről M artialis (ad Caesaréin de dela- 
tionibus) írja: „Olly csőcselék nép ez, melly a’ békét utálja, ’s 
a’ kedves nyugalomnak ellensége.“

Ausztriai Anna ugyanazon elvet követé, mondván: „Min- 
d i g v é d e n d e m  az i g a z s á g o t .  H a l m o z z á t o k  annyi  g y a 
l á z a t t a l  a’ bűnt ,  h o g y  F r a n c z i a o r s z á g b a n  e r é n y n é l  
s e m m i  e g y é b  ne maradj on . “

( Folytatjuk.)

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja iij. Schmid Antal.



Wi n t e r  s t a t u s m i n i s t e r .

Könnyen megfejthető azon mély és fájdalmas benyomás, mely- 
lyet W inter minister’ halála egész Baden nagyherczegségben tesz, 
mert e’ férjfiban épen azon ellentétek’ rokonulása volt személye
sítve, mellyek korunkban szakadatlanul egymás ellen vínak. Con- 
servativ volt ő, hol ollyas jó mellett kelle küzdeni, mellyet a’jelenkor 
a’ régibb nemzedékektől kapott; de barátja vala az előhaladásnak 
is , hol az újat biztosan haszonhajtdnak lehetett ismérni. Hogy né- 
mellyek előtt nagyon előhaladónak, mások előtt nagyon fentartónak 
látszott, épen ez mutatja, hogy a’ valódi középutat jól felfogta; 
általán azonban mindazok’ tiszteletét és tetszését bírta, kik a’ 
rendek’ közgyűléseiben egyik vagy másik irányban víttak ellene. 
Mind a’ két túlzó párt, mellynek emberei a’ nélkül is egyre gyön
gébbek lettek és feszültségükből mindig alább hagyának, kénytelen 
volt megismérni, hogy közülök egynek sincs tartós győzelemre, 
egyeduralkodásra reménysége, ’s ellenszegülésük csak arra szol
gált, hogy az általányos mérsékletet ajánlja, ’s a’ józan'többség 
előtt világossá tegye, mi legyen czélja. Nem lehet, főkép az utof- 
só évekre nézve, állitni, hogy W inter tetemes és fáradságos mun
kákhoz, p. o. törvényjavaslatokhoz, maga fogott volna ; de helyes 
tapintattal áttekinte mindent, a’ mi történt, korlátozott és előmoz
dított szükség szerint, ’s éles szemmel megismérte, mit kívánt a’ 
jelen pillanat. Mig az egyes dolgokat bizodalmas segédekre hagyta 
ministeriumában, elérte azon nyugalmat és érettségei, mellyet *’ 
munkálatok’ árja által szakadatlanul sodrott statusférjíi olly fájdal
masan nélkülöz, ’s melly a’ nyilványos ügyeknek nagyban vezérlé
sére olly szükséges. A’ radicaloknak gyakran erősen és szigorúan 
lépett ellenükbe, de eltürék azt, mert igenis érezték, hogy az illő 
mértéket áthágták, ’s hogy azon esetben, ha valamelly kormány
zási ágazat’ fejévé tétetetnének, magok is ellenszegülnének annak, 
a’ mit, tán csak félkomolyan, követeltek. Kevesbbé nyilványosak, 
de még hevesbek voltak egy másik párt’ megtámadásai, mellynek, 
minthogy valamit valóban veszte, némi keserűség megbocsát
ható, de kiknek ideálai és igényei azon irányra, melly felé az eu
rópai körülmények feltarthallanul haladnak, semmikép össze nem 
egyeztethetők. E’ részről jöhettek a’ legsúlyosabb órák, mellye- 
ket W inter mint statusférjíi áltáléit. Ellenben fejdelmének inga- 
dozhatlan, sokévi bizodalma, ’s a’ bel- és külföld’ magas tisztelete 
vigasztalására szolgála. Ha vannak tán egyesek, kik halálából a’ 
kormányzási rendszer’ változására reményeket merítnek, bizonyo
san csalatkoznak ezek, mert a’ nemes nagyherczeg sokkal inkább 
tudja, mennyire vezérle épen a’ kezdett ut országa javára, sem
hogy az attóli eltávozást megengedje ’s a’ munkában álló nagy ja
vításokat a’ megzavarás’ veszélyének kitegye.

A „Ferdinand Császár“ nevű é j szaki  v a s ú t ’ r é sz 
v é n y e s e i ne k  ötödik nagy gyűlése.

CFolytatás

Az alapépítménynél nyert gazdasági eredmény eknek ezen elő
adása után most mára’ valóban tett munkáké következik, melly ék
nek végeztével az építménynek szorosan megkell vizsgáltatnia egy 
az építésben részt nem vett mérnök által, ’s arról egy formaszerinti 
részletes jegyzőkönyvnek fölvétetnie, melly, ha semmi kétség nem 
forog fen, helybenhagyásul és az alapépítmény’ átvételéül szolgá 
a’ társaság’ részéről; de a’ vállalkozók ezen átvétel után szerződés 
szerint kötelesek, a’ gátak’ üllepedésiért, lecsuszamlásokért ’s ál
talában minden egyéb épülettárgyak’ szilárdságáért 18 hónapig jót 
állani. Az építményi rendelkezéseknél szándék volt, a’ felgátolásokat, 
mihelyt lehet, létre hozni ’s mindenek előtt a’ pályát Bécslől kezd
ve elkészíteni ’s egészen járhatóvá tenni, miáltal nem csak a’ 
pálya’ korábbi jövedelmezése éretik el, hanem alkalom is nyujta- 
tik belföldieknek, hogy a’ pálya körüli munkákat megtanulhassák, 
’s a’ gépelyek’, kocsik’, fűtőanyagok’ stb. tárgyában szükséges ta
pasztalásokat szerezhessenek. — Az építés Bécs és Lundenburg 
között m. é. április’ végén, Lundenburgtól Brünnig pedig m. é. 
júniusban kezdetett meg, és lehető legnagyobb munkássággal foly
tattatok, némellykor 10 —12 ezer munkás is dolgozván rajta.— 
Az úgynevezett pályaudvar’ feltöltése , mellynek olly magasnak 
kellett lenni mint a’ dunagátak , ’s mellyre 7132 koczkaöl föld ki- 
vántatott, egészen el van végezve; ugyszinte az utgát is a’ Práter
től fogva a’ dunaligeteken és Florisdorfon keresztül egészen a’ 
morvasíkságba, és a’ dunahidak, mellyeknek egyike 223, másika 
pedig 90 öl hoszaságú. Florisdorfban, hol a’ pálya két utón megy 
keresztül, az útvonalok elkészültek; általában az alapépítmény 
Bécs és Lundenburg közölt 24,820 ölnyire, tehát, 6 75 német niér- 
földnyire kész; a’ többi építmények is helyenkint már elkezdetvék. 
Ezek között két tetemes, 800 ölnyinél hoszabb átmetszés, a' Morva 
vize mellett Grubnál, végéhez közelget, mellyek hogy a’ magyar 
földre kiterjesztetni olly hamar megengedlellek , azt csak Vál/fy 
Antal Károly ő herczegsége’ szíves közbenjárásának ’s a’ magy ar- 
országi ’s ausztriai illető hatóságok’ gyors helybenhagyásának kö
szönhetni. Több falazott hidak és viz-áteresztések vannak már ké
szen ; a’ többiek’ számára pedig most hordatnak az épílőszerek. — 
Akkorig, midőn a’ beállott tél miatt a’ munkákat félbe kellett sza- 
kasztani, Bécs és Lundenburg közt a’ felgátolás 168,866 koczka- 
ölet tön, 2502 koczkaöl faimüvei, 001 koczkaöl kövezettel és 64,561 
koczkaöl beültetett lejtőkkel egyetemben. A’ bevégzelt földmunka 
Lundenburg' és Brünn közt összesen 130,000 koczkaöl föld- es 
500 koczkaöl falmüvet tesz, úgy hogy a Bécstől Brünnig felállí
tott földműnek egész tömege többre megy 300,000 koczkaölnél s 
3000 koczkaöl falműnél. — A' kerítésfalon kívül a’ Práterben levő
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főállomás! épületekből, a' kétemeletes fogadóépület és hivatal-he
lyek, kocsiszín 8 gőzkocsira, lakatos- és nyereggyártó-műhely fe
dél alatt vannak. Egy raktár 36 szállító-kocsira és egy fűlőház 2 
gőzkocsira egészen készek. Ezen építményekre 200 koczkaöl ter- 
méskövön kívül, mellyből az alap készült, mintegy 4,000,000 tégla 
fordíttatott, ’s azoknak elkészítése Knoll Károly polg. városi épí
tőmesterre volt bízva. Florisdorf- és Wagramban is a’ viz-állomá- 
sok bevégeztetlek, ’s e’ darabon 7 őrház építtetett. A még szük
séges épületek a’ pályaudvarban ’s a’ többi állomásokon minél előbb 
el fognak kezdetni ’s az alapépítménnyel egyszerre bevégeztetni.

A’ telek-beváltásra nézve az ausztriai osztályban mostanig a’ 
főudvar- és tartományi vadászmesteri hivatallal, a’ bécsi polgári 
kórházzal, Klosterneuburg uradalommal és több községekkel, továb
bá Magyarországban Malaczka uradalommal, végre Morvaországban 
Liechtenstein herczeg’ lundenburgi, Dietrichstein herczeg’ bra- 
noviczi birtokaival ’s két községgel barátságos kiegyenlítés tör
tént. Ausztria’ ’s Morvaország’ még hátralévő tájéki iránt is mi
nél előbb további alkudozás fog kezdetni, vagy jószerű kiegyenlí
tés vagy törvényes megbecsülés végett, mivel némelly földbirtokosok 
e’ tájékokon még szerfölött sokat kívánnak. Az igazgatóság igen 
jól tudja, hogy a’ telekbirtokosokat is kármentesítői kell, de — úgy 
hiszi — eléggé bebizonyította készségéi, t. i. milly igen iparkodik 
minden méltányos kárpótlást megadni ’s a’ telekbirtokosokat kie
légíteni, midőn az előlegesen meghatározott árnál többet fi 
zelni eltökélő. Azonban a’ földesurak* és telekbirtokosok’ dicsé
retére legyen mondva, hogy ők, kevés kivétellel, még a’ kárpót
lás’ megadatása előtt megegyezlek az építésben ’s hogy egészlehi 
kiegyenlítést reménylhetni. Ezért a’ társaság legforróbb háláját 
nyilatkoztató az illető hatóságok, de kivált a’ kerületi ’s gazdasá
gi tisztségek iránt, mellyek mindent, mi hatalmokban állott, az 
akadályok’ elhárítására fordítottak.

Bécslől Wagramig 9,675 öl hoszaságú téren a' felső épít
mény egészen el van végezve, ’s tudvalevőleg e’ téren már a’ 
múlt év’ utóján jártak gőzkocsik, melly alkalommal a’ pálya’ ’s a' 
dunahidak’ szilárdsága tökéletesen bebizonyult. — A’ megkezdett 
kéjkoesizások ugyan a’ rendkívül kemény tél miatt félbenszakasz- 
tattak, de rö\id időn ismét el fognak kezdetni*), ’s ezáltal a’ pá
lya is mór jöVedelmezend. — Aziránt is tétettek rendelések, hogy 
a’ felső építmény, a’ mennyiben az alapépítmény készen lesz, foly- 
tattassék , ’s reménylhetőleg még ez évben Brünnig vezettessék.

E’ végett szükséges volt, a’ megkívántaié vas’ és fa’ meg
szerzésére foganatos előkészületeket tenni, mivel az elkésés a’ 
pálya’valóságos megnyitásának igen nagy kárára volna. A’ belföldi 
vashámorokhoz ismételve intézett jókori felszólítások után, csak 
a’ múlt év’ közepe’ táján lehete reményleni, hogy legalább egy 
része a’ megkívántaié sínvasnak használhatóig, mindazáltal má
zsájától 13 fr. fölemelt áron, készíttethetnék a’ belföldön. Mon
dón: használhatólag; mert a’ síneknek, hogy olly vaspályára, 
mellyen gőzkocsik járnak, alkalmazhatók legyenek, magasság-, 
vastagság- és formára nézve tökéletesnek kell lenniük, s azoknál 
semmi hiány, bármilly csekély legyen is , el nem nézhető, mit vi
lágosan általit minden, ki csak feliileges isméretével bír is a’ 
gőz- és szállítókocsiknak, ’s egyszersmind fontolóra veszi, milly 
gyorsasággal hozatnak mozgásba e’ nehéz kocsik a’ pályán. — 
A’ belföldi sínek’ szűke, melly onnan magyarázható, hogy azok’ 
készítése a’ belföldön még eddig nem volt szükséges, és az építés 
olly hirtelen határoztatott el ’s hajtatott végre; továbbá legfel
sőbb helyen kért azon engedelem’ megadása iránti bizonytalanság, 
hogy a' vállalat’ kezdetén Angliából vétessenek sínvasak, az igaz

gatóságot korlátolt mennyiségű belföldi ipsínek’ megrendelésére 
bírák; egy részről, mivel csak azáltal lehetett bizonyosan meg
tudni, hogy a’ pálya’ első mérföldjének a’ kiváltság-levélben kikö
tött felépülése kellő időre, úgymint f. é. martiusig, létesíttethe- 
tik; de más részről azért is , mivel a’ jó lapsínek’ készítése egy 
nagy lépés a’ másféle úgynevezett rail-sínek’ készítésére, mint 
a’ tapasztalás is mutatta. A’ lapsínekkeli építés tehát, melly több 
tekintetben a’ rail-síneknél sokkal alábbvaló, csak kivétel gyanánt 
egy rövid pály atérre ’s akképen lön alkalmaztatva, hogy belőle leg
kisebb kár sem származhalik; a’ többi pályatérre nézve pedig 
tölgy vagy fényű talapokon (sleepers) fog a’ railsín-építés történni.

Ez évben a’ következők szükségesek a’ rail - építményre:
100,000 mázsa rail, 360,000 darab chair öntött vasból, 600,000 
chair-szeg, 403,000 ék, 186,600 sleeper; a’ lapsín-építrnényre pe
dig: 21,200 mázsa lapsín, 26,800 darab szeg , 40,000 tekerő
csiga, 14,300 kereszt-gerenda, 21,000 közönséges öl nyújtó-ge
renda ’s 30,000 darab faék. Mindezek részint már megvannak, ré
szint szerződések által biztosítvák. Ámbár a’ rail-sínekre nézve 
pontosan meghatározott mennyiség iránt még nem lehetett a’ bel
földön szerződéseket kötni: mindazáltal bizton várhatni, hogy f. é. 
augustus’ végéig 40, de talán 50 ezer mázsa rail-sín is szolgállat- 
halik a’ belföldön : a’ jelen évi szükség’ fedezése végett tehát leg
felsőbb helyre kellett engedelemérl folyamodni, hogy a’ még szük
séges többi rail-síneket Angliából venni szabad legyen, mi kegyel
mesen meg is engedtetett, de vámfizetés mellett. Az igazgató
ság tekintettel lévén a’ belföldi műiparra, mellynek előmozdítása 
leginkább fekszik a’ vasút’ érdekében: egyszersmind kinyilatkoz
tatja, hogy minden tökéletesen használható belföldi rail-szállít- 
ványt 1838dik évben mázsájától 13 ezüst for. magas áron fize
tem!, mi a’ vashámoroknak a’ külföldről 1838ban vett rail-sí
nek állal semmi kárt nem okozhat; sőt azoknak idő engedtetik, 
a’ későbbi nagy szükségre előre készülhetni. Ez és más okok
ból tehát legfelsőbb helyre kérelem nyujtatott be az említett 
vám’ mérséklése iránt, annyival inkább, mivel a’ legjobb minő
ségű angol rail-sínek a’ pályára szállítva 10 fr. 30 — 40 krba ke
rülnek, mint ez az eredeti számítástervben fölvétetett, melly áron 
későbben reménylhetőleg a' belföldön is fognak készíttethetni.

A vám-leszállításra nézve még a’ k. válasz nem érkezvén le, 
az sem határoztathatik meg, mennyire fog áthágatni a’ rail-sínekre 
nézve előre készített számításterv. Azonban örvendeztető, hogy 
a’ felső építménynek többi létrészei a’ belföldön, csekélyebb áron, 
mint a’ melly a’ számítástervben szabva volt, biztosíttattak, ’s az 
alapépítménynéli megtakarítás — továbbá a’ közkamatoknak növe
kedett, csak 40,000 frtra tett, de máris 152,000 frtra menő jöve
delme által a' rail-sínek’ nem várt magas ára miatti költségtöbbség 
fedeztetni fog,  ’s ezért reménylhetni, hogy e’ költségtöbbség’, a’ 
Bécs melletti építmény’ szaporítása’ ’s a’ telek-beváltási költségek
nek közelgő felemelése’ daczára, az egész pályát Bécstől Brünnig 
az előtervben kiszámított 4,000,000 frttal tökéletesen járhatóvá ’s 
jövedelmezővé lehetend tenni, annyival inkább, mivel már ez év
ben el fog kezdődni a’ pálya’ jövedelmezése. Hogy az angol rail- 
síneket még elég jókor meg lehessen kapni, a’ leghiresb angol 
vashámorokkal telt alkudozásokon ’s az áraknak közelítő megha
tározásán kívül, szükségesnek tartaték, P a zza n i főtisztviselőt 
szoros utasításokkal Angliába küldeni, ki végszerződési kötend, 
’s a’ rail-sínek’ megvizsgálása, átvétele ’s hajónszállítása felől gon
doskodni fog.

A’ járáskelés' megkezdésére eddigelö Stephenson’ 's Taylor’ 
és társ. gyáraiból 6 gőzkocsi vásároltatott és hozatott Bécsbe, 
hova 3 hónap alatt 2 más vontató-kocsi (locomoliv) is induland 

| meg Koekerill' isméretes seraingi műhelyéből; továbbá Stephcn-*) Már el is kezdettek. Seerk.
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son szerződős elteli kötelezve van, f. e. júliusig n^ysnodä iné°* 4 
vontató-kocsit szállítani. A’ belföldi műipar’ ébresztésére szinte 
tanácsosnak tartatott, dijt és jutalmat határozni azon belföldi 
erőmüvészek’ számára, kik 1839-diki augustusig 2 legjobb 
gőzkocsit készítendenek, hogy a’ lassankint építés alá kerü
lendő pályavonalokra szükséges gőzkocsik belföldi gyármüvek 
legyenek, ha t. i. a’ czélnak megfelelnek. — Végre megem
lítendő m ég, hogy a’ műhelyek a’ Práterben levő állomáson 
ngy vannak készítve, hogy nem csak a’ gőzkocsik’ kijavítására, 
hanem idővel újak’ készítésére is , ha ez hasznosnak fog ta
láltatni , alkalmasok legyenek. — Az első kezdetre 28 személy- 
kocsi készíttetett 3 külön osztályban, nagyobb részint a’ legjobb 
angol minták szerint, honi gyártók által. A’ látszólag bonyo
lódott, de igen biztos és czélszerűleg összeállított talapok’, ten
gelyágyak, puskák’ és öntöttvas-kerekek’ elkészítése, a’ rájok szo
rított kerékpártázatokkal (kalapált vasból) együtt eleinte némi ne
hézséggel járt, és csak az árak’ fölemelése ’s állhatatosság által 
lehete czélhoz jutni. Uly talapok most akadály nélkül ’s már ol
csóbban készíttetnek, valamint a’ tökéletes járáskelésre még meg
kívántaié kocsik is lassankint és elég jókor fognak szállíttatni. A’ 
korongok, kifordítok, kitérő-sínek ’s a’ pályához tartozó egyéb 
munkák is itt csináltatnak ’s rendeltetésüknek tökéletesen meg
felelnek.

Mi a’ kőszenet illeti: több részről gyüjtettek mutatványok 
megvizsgálás végett, ’s a’ tett próba után nem szenved kétséget, 
hogy azok közül többnek minémíísége megfelel a’ czélnak, de 
áruk még szerfelett magas; minélfogva már a’ szükséges intéze
tek megtétettek, hogy e’ czikkely is kielégítő módon szereztes
sék meg, legalább addig, mig a’ pálya közelebb fog vezettetni 
Sziléziához, honnan jó és olcsó szenet lehetend kapni; de hihe
tőleg az élénk műipar által a’ Duna’ vidékéről is olcsóbb szén fog 
szereztethetni.

Mindezekből kitetszik, hogy a’ múlt évi április hónapban Bécs- 
től Brünn felé kezdett pálya, ez esztendő’ végéig, t. i. egy évvel 
korábban, mint az előiervben föl vala számítva, a’ nélkül hogy 
az előtervben egy mérföldre kivetett 200,000 frtot pótolni kellene, 
el fog készülhetni; olly eredmény, mellyet az eddigi vasutak kö
zül talán egy sem mula felül. Ezenkívül a’ szükséges élőmunkák 
’s minden lehető lépések megtétettek a’ Gánserndorftól P o z so -  
n y ig  vezetendő oldalpályára nézve.

(Vége következik.)

É s z r e v é t e l e k
a pesti m agyar színházigazgató’ mentegetőzésére.

Igazgató ur! Mindjárt elején mentegetőzésének azt jegyzi meg 
kegyed, hogy Halley' üstököse' előadatására a’pesti magyar szín
padon lépések nem tétettek, minthogy az a’ hónapos játékrendbe 
a’ színigazgató által be nem volt iktatva, ’s rendelések rendezők
nek, festőknek, asztalosoknak, szabóknak ’stb. — („k ik a’ pesti j 
magyar színpadon egy uj darab’ előadhatását eszközük!“ ) nem 
adattak. Miilyen mesteremberek kívántainak meg a’ pesti magyar 
színpadon valamelly uj darab’ adhatásának kieszközlésére, azt nem 
tudtam ; lépések által én semmi mesteremberek’ lépéseit nem ér
tettem , egyedül csak azt, hogy Halley’ üstökösét a’ pesti magyar 
színpadon adni akarták , adni szándékoztak. Hogy pedig ez igy 
volt, kilátszik onnan, minthogy alig érkeztem oda, azonnal e’ hír
rel leptek meg több oldalról. Kegyednek ugyan mind ezt eltagadni 
szabadjában áll, ’s ezt nem kis meglepetésemre az Athcnaeumban 
meg is tévé; tanúságául annak, mire nem veteiuülhet egy megszo
rított sz'niigazgató a’ ,,si feeisti, nega ,“ nem ajánlatos maxima-||

nak alkalmaztatásában. Alig merem — mert félek, hogy a’ tagadás
hoz folyamodand itt is — de megpróbálom mégis visszaemlékez
tetni kegyedet, hogy midőn magam’ „kegyedhez személyesen meg
aláztam“ , illyforma szavakat intéztem kegyedhez: „Hallom, hogy 
a’ magyar színpadon Halley’ üstökösét adni szándékoznak.“ Ke
gyed, emlékezzék csak visszájái, édes színigazgató ur! világos 
és érthető hangon ezt mondá: „Igen!“ Ekkor megkértem kegye
det, hogy említett színdarabom’ előadatását tiltsa meg, ’s erre 
még világosb ’s érthetőbb hangon — mintegy olly színigazgató’ 
megdöbbenésével, ki a’ pesti martiusi vásárra egy helybeli bohó
zat’ előadatásából jóforma hasznot reményle bevenni — kérdező ke
gyed: „M iért?“ Melly kérdésre feleletem vala: „Mivel ez előadás
ról nekem semmit sem szóltak, pedig tudtom ’s egyezésem nélkül, 
reményiem, előadni nem fogják.“ Itt kegyed vállait felhúzván, 
fejét egy kissé lehajtván, „Jól van“ válaszola. — Ha ezek élén
ken vissza nem hozzák kegyed’ emlékezetébe, hogy vígjátékom’ 
adatása k e g y e d n e k  is  tu d tá v a l v o lt  s z á n d é k b a n , úgy 
Isten legyen irgalmas kegyednek. Én kegyeddel e’ dologban töb
bé nem vesződöm.

Visszaveti két darabom felől azt Írja kegyed, hogy azokat nem 
visszavettem én, hanem visszavetette a’színigazgatóság. Mellőzvén, 
hogy kegyed, midőn magam’ „személyesen kegyedhez aláztam,“ ne 
kein illyesmit épen nem monda, sőt említett kétdarábom iránt holmi 
megjegyzéseket hoza fel; csak arra emlékeztetem kegyedet barát
ságosan, mit 1) kéziratim felőli nyugtatványában, 2) harmadfél hónap
után hozzám küldött levelében ira. Amabban ez áll: , , ....... Irántuk
annak idejében a’fenlisztelt urnák tudósítást küldendők“ ; — ebben
ez: , , .......  Ha ott (a ’ színbiráló küldöttségnél) az ítéltetik,
hogy előadhatók, elő fogom a’ színpadon adatni; ha nem, úgy 
rövid időn visszavétetheti ön.“ — Ha már most kegyed ez 
„annak idejében“t és e’ „rövid időn“t azzal összeegyeztetheti, 
hogy 1837—diki October’ 13-dikától 1838-diki februarius’ 8-di- 
káio" nekem egy betűnyi tudósítást sem ju tta to tt, miből darab
jaim iránt valami bizonyost kitudhattam volna, úgy megvallom, 
hogy meggyőzött kegyed; de minthogy ezt igazgató létére is 
nehezen tehetendi, kimutatom a’ nevetséges utat, melly kegyed
nek magamentségére még fenmarad: mondja t. i., épen azon 
nap, midőn én Pestre érkeztem, döntetett el, hogy darabjaim 
előadatni nem érdemesek! — És arra mit mond kegyed, édes 
szép igazgatóm'! hogy szóban forgó két darabom közül, midőn 
magam „személyesen kegyedhez aláztam,“ egyet sem kaptam ke
zei közt, hanem mindenik — mint maga vallá — kiin volt olva
sás végett a' színbiráló küldöttség’’ tagjainál; nevezetesen a’ szo- 
morujáték Szalag  Lászlónál, a’ vígjáték Fáy  Andrásnál, ’s nek m 
nagy üggyel bajjal is csak egyiket lehete akkor kezemhez kapnom
(_ természetes, hogy illyesmi a’ színigazgató’ rendtartásának
nagy dicséretére szolgál). Miért voltak azok az igazgató’ kezein 
kívül a’ bíráló küldöttség’ egyes tagjainál, ha már bírálva voltak 
és sorsuk eldöntetett? „Hát csak — voltak!“ fogná kegyed vál
lait felhúzva és fejét lehajtva mondani, ha most szemközt volna 
velem. Beszélhet ugyan kegyed mindenfélét tetszése szerint; ne 
képzelje azonban, hogy tán egypár jó barátján kívül lesz valaki 
a’ magyar közönségben, ki factumok ellen kegyed’ igenlését vagy 
tagadását hinni fogja.

Rövid útbaigazításul csak ezeket tartottam megírni szükséges
nek. Várom kegyedtől, hogy még további tagadásokhoz ’s tán ta- 
nufelhozásokhoz is folyamodjék, vagy épen más tolla által mente- 
gettesse és dicsőítgesse magát; — Hlyeket practizált kegyed eddig 
is; ha most is úgy fog tetszeni, jó szerencsét kívánok a’ finom 
fogáshoz.

Sokat beszél még kegyed mentegetőzésében. „Több és fon
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tosabb dolgai vannak“ — „ezer bajai vannak“ — „játékimat 
kegyedtől visszakaptam“ — „játékom a’ színházi könyvtárban el
felejtve hevert“ — „irdi hetvenkedésemről“ — „fiatal Írókról, 
kik az ész' autoritását döntögetni akarják“ — „kedvező ítélet’ (!) 
esetében nem említettem volna ezen müvek’ dolgát Nyilatkozásom
ban,“ ’stb. ’stb. Részint világos botlások ezek az igazság ellen, 
’s oily dolgok, mellyeket kegyed maga sem hisz; részint oda czé- 
loznak, hogy nevem az olvasó közönség előtt jó előre, még irói 
fölléptem előtt, bemocskoltassék. Nem irigylem kegyednek, igaz
gató ur, az illy finomságokat; én még barátim által sem dicsér
tettem meg magam soha, annál kevesbbé várom ezt attól, ki a’ 
nembókoló békülni akarónak ellensége. Ha kegyed illy megveten- 
dőségekre legkisebb feleletet vár, akkor ne velem legyen dolga.

És mind ez után oda vetemül kegyed, hogy az olvasó közön
ségnek tudtára adja, miképen egy az Athenaeumba küldött „érte
kezésemet“ a’ szerkesztőség föl nem vévé. Perse hogy mindent 
össze kellett kegy ednek szednie, mivel engem gyalázhasson. De én 
ez alacsony utón is megkímélem kegyedet, csupán — magam iránti 
kötelességből — azon érintett munkát érdeklő ez egy pár szót: 
„Hoszasága miatt nem vétethetik fel az Athenaeumba, bárha külön
ben használható volna“ hozván fel kegyed’leveléből. Ezt sem ten
ném, mert nekem nem telik kedvem abban, hogy dolgokat, mellyek 
négy szem közt történtek, közönség’ elébe tálaljak, és pedig 
máskép, mint történtek; de tennem kell kegyed’ beszéde után. 
Különben is meggondolhatta volna kegyed, hogy — ha én e’ kí
méléssel ez ügyben nem élek — az, kinek pirulnia kell, nem én 
vagyok. Menjen tehát most kegyed, zárkózzék szobájába és szé
gyene magát. Hazucha.

E l e g y .

Nem rég Meier Meinrad ur, sz. János’ templomának lelkésze 
Freiburgban, egy kisded munkát ada ki franczia nyelven illy czím 
alatt: „Keresztényi szózatok cselédek’ számára, vagy oktatás ezek’ 
kötelességeiről“ . E’ munkácska, szelíd szeretettel írva, legszebb 
’s legvigasztalóbb tanításokat foglal magában olly emberek’ számá
ra, kik azon esetben vannak, hogy kenyeröket szolgálat által kell 
keresniök; olly tanításokat, mellyek az evangéliumból ’s az apos
tolok’ leveleiből merítvék. A’ könyv azonban tetszést nem nyert; 
a’ jámbor papnak éreznie kellett, mit tesz bizonyos embereknek 
oktatást adni akarni. Néhány nappal ezelőtt több cseléd jelent meg 
nála, mondván, hogy ide vannak küldve megkérdezni, ki bízta 
meg őt, vagy ki adott neki hatalmat, tanító könyvecskét írni cselé
deknek? De viszonti kérdésére, kitől volnának küldve, hogy tőle 
számot kérjenek, a’ cselédek minden felelet nélkül eltávoztak. Most 
már hallani lehetett a’ városban, hogy több cseléd összebeszélt, 
egykor este a’ papi lak előtt egybegyülekezni, Meier urat macs
kamuzsikával megtisztelni ’s aztán a’ könyvecskét nyilván elégetni; 
mi azonban alkalmasint abban maradand. Később Meier uregy or
vos barátjával az utczán beszédbe eredvén, egy szolgáló megy el 
mellettük 's kétszer leköpi őt. Az orvos’ kérdésére, mint merész
kedik illy szemtelenséget elkövetni, daczosan igy felel: „Uram, ez 
nincs önnek szánva, hanem e’ papnak it t , ki nekünk cselédeknek 
tanítást akar adni.“ A’ szolgáló 48 órai fogságra ’s a’ költségekre, 
ítéltetett, olly hozzátétellel, hogy kiállott büntetés után egy hajdú’ 
kíséretében Meier úrhoz vezettessék, hogy őt illendőleg megkö
vesse. Azonban Meier ur megelégedni nyilatkozott, a’ megkövetést 
a’ törvényszék előtt elfogadni, hogy a’ leányt a’t hajdúi kisértetés’

szégyenétől megmentse ’s keresztényi szereletből helyette a’költsé
geket is megfizette. Ez bizonyára nemes cselekedet, ’s a’könyvecs
ke egy igy cselekvő ’s gondolkozó férjfiútól már ez egyetlen tett 
által is eléggé ajánlott.

Minap Londonban a’ brit királyi tud. társaság (Royal Society) 
gyűlést tartott elnökénél, Sussex  herczegnél; melly alkalommal 
a’ könyvtár’ egyik teremében galvani telegraf volt felállítva, melly 
vassodronyok által értekezék egy , a’ Kensington - palota’ kertje’ 
végében (*/4 angol mértföldnyi távolságra) fekvő házzal. Welling
ton herczeg, felszólíttatván, azt kérdé a’ telegraf’ értekezőjétől, 
milly távolságban vagyon ő? ’s nem kis bámulására azonnal fele
letet nyere. De ugyanazon időben Pekingből vagy Calcuttából is 
lehetett volna feleletet kapni; mert a’ világosság 70,000 órányi 
tért fut keresztül egy másodpercz alatt, a’ villany (electricitas) 
pedig e’ szörnyű gyorsaságot még sokkal felülhaladja. Dr. W heat- 
ston , a’ villany-telegraf’ feltalálója, megmérte a’ galvani folya
dék’ átszivárgása’ sebességét, ’s az eredmény 115,000 óra lön 
egy másodperezre.

A’ wesmeatlii utolsó-eskiittszéknél Irlandban a’ bírói hanyag
ságnak hallatlan esete adta magát elő. Egy kanczaló a’ me- 
lette legelő csikót agyonrugta; ennek tulajdonosa a’ kancza’ bir
tokosát bevádlá, kárpótlást kérvén, ’s tanukat állíta elő. Azonban 
megfoghatlan tévedésből a’ bíróság a’ kancza’ nevét az ember
ének tartotta, ’s ezt mint bevádlottat az esküttszék’ elébe idézte: 
mivel ez  egy más’ csikajál gonosz indulatból agyontaposta. Ez angol 
törvények szerint vétség, melly száműzéssel (Deportalio) büntet- 
tetik. „Következéskép a’ roszűl feltett vádlevél miatt“ igy szóla 
a’ jury’ elnöke ,,a’ szerencsétlen három hét óta kénytelen fogság
ban epedni, épen parancsoltam szabadon bocsáttatását; de ha ő e’ 
hibás vád miatt teljes elégtetek kíván, kénytelen magát egy per’ 
költségeinek és bizonytalan kimenetelének kitenni.“

Midőn Negrier general utolsó átmenetekor a’ constantinei tar
tományon Milahba érkezett, uj jeleit vette a’ constantinei caid' 
(biró) csalásainak. Milahban Achmed’ agája bocsánatot kért, *s 
egy pompás 2500 fr. érő nyerget küldött; amazt megadta a’ ge
neral, a’ nyerget pedig visszaküldő; azonban később egy nyer
gesnél lelte, kihez a’ caid (ki tehát a’ nyerget magának tartá) 
változtatás végett küldő. Milahban az aga a’generálhoz jött’s kérte, 
hogy fejét üttesse le, hogy legalább holta után családja élhes
sen békében; mert ő nem képes, a’ nagy váltságdijt megfizetni. 
Csodálkozva viszonzá neki a’ general, hogy az ő bocsánata ingyen 
és feltételek nélkül adatott ki. csak most tudá meg legelőször a" 
general, hogy a’Caid mint annak diját az agától 32000 budjut(pénz) 
csikart ki. — A’ neki tett szemrehányásokra a’ caid hidegen fe
lele: ez it t  o r s z á g o s  s z o k á s .

Francziaországban az idei összeírásnál azon észrevétel tétetett, 
melly a’ német tartományokban (p. o. Wiirtembergben), hogy t. i. 
á’ zászló alá állítandó ifjonezok’ azon száma, melly az 1817-iki 
szükség’ és éhség-esztendőben született, szembetünőleg csekély, 
legalább is egy hatodrésszel csekélyebb, mint az utóbbi években.

Azon férjfiu (.papnak mondják), kiről minap jelentetett, hogy 
a’ del Fondo játékszínben a’ negyedik karzatról leesett, esése’ 
következtében, mellyel egészen kárt nem okozónak tartottak, 
meghalt.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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\
M ég v a l a m i  a’ t e r m e s z e t j o g r ó l .

Századunk' 8dik számában Becsből Csaplovics űrtől „Para
doxon“ czím alatt egy bölcselkedés fordul elő, folytatása pedig 
a’ 17ik számban közöltetik a’ természeti jogról, melly értekezés 
ngy látszik a’ felvett czímnek megfelel. — Az értekező t. i. azt 
akarja olvasóival elhitetni, hogy a’ természeti jognak képzete nem 
egyéb bolondságnál, ’s hogy igen helyes volna, ha ennek taníttatása 
egészen megszüntettetnék, hogy továbbá Grot Hugo, Puffendorf 
’s többek, kik e’ tant előadták, bolondok valának. —

Nem akarom ugyan a’ szerény ítéletért ’s uj bölcselkedéséért 
Cs. urat kárhoztatni, mert ha czélja volt megmutatni, hogy a’ 
birtok’ és személyek’ egyenlősége olly ábrándozás, melly a’ 
lehetetlenek’ sorába tartozik, úgy meg lehet neki bocsátni ’s egye
dül azt tulajdonítani vétkéül, hogy a’ fölvett themától messze tá
vozván, olly sophismákkal jött elő, mellyeket a’józan ész einem  
fogadhat. —

Ha Grolnak természeti tanjából a’ világi javaknak egyenlő 
felosztását ’s birtok’ és személy’ egyenlő szabadságát tanultaki: 
úgy megbocsát, ha az ellen azt mondom, mit Grot Hugo maga: 
hogy a’ természeti jogok tiszta ép ész által isméidéinek meg; — 
ha tehát bírálójában ollyanra nem akadott, arról ő nem tehet. — 
Én is forgattam Grot Hugót fiatal koromban mint előmbe adott 
lant, ’s azóta is, de abban illy képtelenségre nem akadtam, sőt 
ellenkezőt találtam; mert Grot Hugo d. c. 5. § 27. azt tanítja: 
Natura quidem omnes sumus aequales ratione humanitatis, non 
ratione potestatis. — A’ ki mindazokat, miket e’ derék tudósok 
tanítottak, egymással összehangzásba teszi, lehetetlen hogy olly 
következtetést hozzon ki azokból mint Cs. ur.

Lycurgus’ életrajzában olvastam, hogy ezen bölcs a’ spár
taiaknak a’ birtok’ ’s vagyon’ egyenlő felosztását ajánlotta; de a’ 
mi olly nagy zendülést okoza, hogy abban egyik szemét ő el is 
vesztette. Bármi lángeszű bölcsnek tartá is őt különben a’ közvé
lemény: e’ botlását igazoltatni még egy bölcstől sem olvastam. 
Mivel tehát sem Grot Hugo, sem Puffendorf nem tanították azt, 
hogy birtok’ és személy’ egyenlősége a’ természet’ törvényén 
alapul; bizonyos, hogy nagy igazságtalanságot követett el Cs. ur, 
midőn e’ derék bölcseket olly kíméletlenül támadta meg, habár 
előadásaikban olly világos értelmet nem fejtettek is ki, minőt a’ 
mostani korszellem kíván ’s azért a’ sophistáknak elmefuttatá
sokra tág mezőt engedtek. — De még nagyobb merészség tőle 
a’ természeti jognak léteiét olt i s , hol positivus törvények diva
toznak, e’ minden törvények’ eredeti forrását (mellyet minden 
bölcsek, Thales, Solon, Sokrates, Plato, Aristoteles, ’s ezektől 
fogva Kant, Krug a’ jelen körbeli bölcselkedésig — a’ triplicis- 
nius’ tanjával monismust és dualismusl legyőző Hegelig — a’

bölcselkedésnek egyik fő ága’ gyanánt tekintettek ’s tanítottak) 
tagadni, 's illy authoritások ellen kikelni olly annak, ki még olly 
lángelmét nem fejtett ki a’ világ előtt, minélfogva archonságra 
alkalmatosnak tartatott vagy areopagitának fogadtatott volna el. 
Nem gondolta meg Schellingnek ama’ bölcs megjegyzését: hogy 
a’ melly bölcselkedés nem minden müveit nemzetnek megfogható 
’s nem minden nyelven előadható, már ezért magáért általányos 
és igaz nem lehet — ’s e’ szerint sziklakeménységű tőkébe vágta 
gyenge baltáját.

Meg kell ugyan őszintén, de sajnálkozva vallanom, hogy mi
óta a’ machiavellismus vagyis ravaszkodás egyfelől, másfelől pe
dig az önzés (egoismus) felkapott, ’s az emberekből minden jobb 
érzést ’s a’ közjó iránti buzgalmat kiirtani mesterkedik, hallottam 
nagyhírű politicusoktól is (kik a’ conservativ felekezeihez tarto
zóknak vallják magokat) azon elvet terjesztgettetni: hogy a’ ter
mészeti jog csupa cliimaera; mi épen egyenes ellenkezésben vagyon 
a’ conservativ okfővel, ’s ugyanazért én a’ természeti jogot egy 
szent jognak tartom, mellynek illy nyilványos megtámadása az 
emberek’ demoralisatiojára tágas utat nyit. Jaj pedig azon or
szágnak, hol a’ demoraüsatio’ fekélye szétharapózott! mert a’ 
legjobban ’s legszigorúbban végrehajtott törvények sem elégsége
sek a’ jó rend’ és közbátorság’ fentartására, vallásosság és er- 
kölcsiség nélkül. Szomorú, de óvó példáját adja ennek azon né
pek’ históriája, mellyek hajdan a’ legszebb virágzásban voltak, 
’s e’ vétek’ súlya miatt a’ nemzetek’ sorából kimaradtak.

Hazánkban a’ privát törvények is gyakran a’ természeti tör
vényre vonatkoznak, ’s már akkor is, midőn a’ szülék ’s gyerme
kek közti kölcsönös jogokat (minélfogva az apa fiának, ez viszont 
apjának minden szerzeményében örökösödik) meghatározták, ezen 
igazságot a’ természeti jogból következtették.

Az egoisták, kik a’ constitutiot csak akkor méltatják figyelem
re, midőn abból hasznot látnak; de midőn azzal járó polgári kö
telességeket kellene teljesíteni, akkor annak kijátszására minden 
furcsaságot használnak; kiknél a’ felebaráti szeretet olly szűk ha
tárok közzé szorítva lenni tapaszlaltatik, hogy csak anny ival vélik 
magokat lekötelezve embertársaik iránt, a’ mennyire ártalmokra 
lenni a’ positivus törvény’ fenyítékétől tartanak, vagy a’ mennyit a’ 
positivus törvénynek szigorú rendelete minden formalitások’ meg
tartása mellett megkíván — úgy látszik Cs. ur’ felekezeiéhez tar
toznak; mivel a’ természeti jognak ’s azzal járó kötelességnek el 
nem isinérése czéljokat elősegíti. — D e a’ status’ java ezáltal ko
rántsem eszközöltetik, sem méltósága nem emeltetik.

Cs. urnák állításai ezek: „Természeti törvény az: hogy az 
erősebb a’ gyengébb’ rovásán éljen. — Egy gazdag zsidó, millio- 
när, nemesember, mágnás, herczeg, Rothschild iránt nagyobb 
liszteletet erezünk. — Ezen igazságok: hogy az ember tarsasag
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nélkül el nem élhet, és hogy társaságban élvén még a' természeti 
állapotban létez, eldönthetetlenek. — Az aristocratának is van 
esze, ’s mégis őrültségnek isméri az úgynevezett természeti jo
gokat. — Hol bir egy túlzó fejnek esze több jogokkal, mint egy 
aristocratáé’? — Krug, úgymond, azt tanítá: hogy minden em
bernek joga vagyon: lör hogy éljen; 2or hogy hasson, vagy sze
mélyes erejét mozgásba tehesse; 3or hogy a’ többiekkel egyenlő 
módon élhessen; a’ mit, úgymond, épen olly helyesen lehet alkal
maztatni farkasokra mint emberekre; mert ezen nagyhírű jogai az 
embernek tulajdonképen csak annyit tesznek: van jogod a’ világon 
élni, ha meg nem halsz vagy föl nem akasztanak; — szabad há
tadat vakarnod, ha megengedik; szabad jól laknod, ha van mit en
ned, vagy megengedik, hogy jóllakjál.“

Ha ezekből áll az embernek természeti joga — mit Cs. ur 
gúnyolódva megenged — úgy lehet mondani, hogy ennyivel a’ rab
szo lgák  is bírnak, sőt ennyinél több jutott a’ farkasoknak is; mert 
ezek attól nem tartanak, hogy fölakasztalnak; ’s társaságban nem 
lakván, éltökre jobban vigyáznak, nehogy puska alá kerüljenek, 
mitől a’ társasági ember, ki létét a’ társasági szövetség által bizto
sítottnak hiszi, nem tartván, könnyen áldozatja lehetne az önkény
nek ott, hol a’ természeti szent jog nem tartatik tiszteletben.

Miután azonban a’ rabszolgaság (hála a’ Mindenhatónak és a’ 
nagy angol nemzetnek) már az európai statusokból száműzetett, 
sőt mennyire az angolok, kik azt világszerte megszüntetni törek
szenek, Algír, Tunis, és Tripolis tartományokban nem eszközöl
hették, a’ francziák Algírban is már ugyanennek talpkövét letették: 
reményleni lehet, hogy azt Tunis, Tripolis és több barbár statu
sokban is létesíteni fogják; — ’s igy az emberiségnek természeti 
joga azon szoros korlátoktól, mellyek közzé azt Cs. ur szorította, 
fel fog szabadulni.

Meg kell ugyan vallanunk, hogy hazánkban az úgynevezett 
parasztság sokáig rabszolgaságban nyögött, mig 1715ik évben al
kotmányunk’ rendszere meg nem változott. Ekkor t. i. (a’ rendkí
vüli eseteket kivévén) a’ haza’ védelmére, melly eddigien a’ ne
mességet illette, állandó katonaság alkottatván, ’s annak fenlar- 
tására állandó adózás rendeltetvén, mindkét rendbeli teher pedig 
a’ nem-nemesekre háríttatván, illy módon a’ lakosoknak ezen 
osztálya polgári terhek’ viselésére alkalmaztatott. Mi volt tehát 
igazságosabb, mint hogy a’ polgári jogokban is részesíttessék í  — 
Hozattak ugyan már régebben a’ parasztok’ javára is törvények, 
mellyek őket némileg a’ földesurak’ önkénye ellen ótalmazták ; de 
csakugyan mindezek melleit is jobbadán a’ földesurak“ önkénye 
alatt maradtak’ ’s csak a’ legutóbbi országgyűlésen, kegyesen 
uralkodó Királyunk’ megegyezésével, a’ földesül- ’s jobbágyai közt 
fenforgó viszonyokban alkotott bölcs törvények’ hozóit illeti azon 
dicsőség, hogy már a’ nem-nemes is tudhatja, miért kell katonás
kodnia. Mivel a’ világszerte elismért igazság: hogy senki saját 
ügyében biró nem lehet, köz elfogadást nyervén, ha most földes
urával pörbe keveredik a’ jobbágy, nem lesz többé bírája az, ki el
lenfele; mivel továbbá haszonvételeinek szabad adásvevésére tu
lajdont uyervén, ezt védeni természeti józan ésszel kötelességének 
isméri; mivel végre személyes sérelmeit önfelperessége alatt is 
kereshetvén, által kell látnia, hogy már bir polgári jogokkal.— De 
alapos reményt nyert arra is , hogy a’ mennyire még reá nézve 
törvényeink igazítást kívánnak, a’ korszellemhez alkalmazva iga- 
zíttatni fognak; ’s igy alkotmányunk azon salakoktól, mellyeket 
a’ régiség’ bélyege rajta hagyott, megtisztíltatván, valamint ezáltal 
jótékonysága ragyogóbb fénybe helyeztetik: úgy illy módon a’trón’ 
és ország’ ereje is kétségkívül növekszik.— Annyi átlátással ugyan 
Cs. ur ts «írhatna, hogy a’ korszellemet erőszakkal visszatolni olly 
képlezet, mint a’ lőpor’ kidurranását tartóztatni, melly annál ke-

gyellenebbül rombol, minél tovább és keményebben volt össze
szorongatva.— Hogy tehát illy alkotmányt, melly minden lakosnak 
polgári állását napról napra jobban biztosítja, védeni természeti 
kötelesség, kiki önkint átláthatja.

Ha már az anyagi embernek (mikint azt Plato képzelte) áll 
talányos jogairól folytonosan okoskodni akart Cs. ur, jobb let- 
volna, előbb az ember’ anyagi jogait meghatároznia; mert már 
itt föllelem a’ természet’ Alkotójának azon különböztetését, mi
szerint az egyik embert a’ másik fölött egészségesebbnek, izmo
sabbnak, ’s igy boldogabbnak, szerencsésebbnek alkotá; sőt ha 
innen a’ morális emberre megyek át, itt is észreveszem azon kü
lönbséget , hogy a’ teremtő Isten az egyikei nagyobb lelki tehet
séggel ruházta fel, mint a’ másikat. — Ha veszem a’ morális 
ember’ személyét objective, vagy az embert subjective — minde
nütt különbségeket találok köztök az anyagi természet-jogok- 
kali élhetésre nézve, noha mindezek még csak az embernek ter
mészeti stádiumában fordulnak elő. — Innen azonban mégsem 
következik, hogy akár objectivus akár subjectivus *) általányos ter
mészetijogai a’ társas életben létező embernek már nem volnának.

Az ember ugyan jónak nem született; de a’ jót a’ rosz- 
tól megkülönböztetni a’ Teremtő állal a’ többi állatok felett ésszel 
áldatott meg; minél jobban kifejlett elmebéli tehetsége, annál in
kább törekedett a’ jónak, mellyben kölcsönös hatást vett észre, 
terjesztésére ’s a’ tökéletesedésre, ’s ez ösztöntől buzdulva, mivel 
a’ természeti állapotban életét ’s vagyonát biztosítva nem látta, 
kénytelen volt másokkal társaságba lépni. — Ezáltal természeti 
jogai szorosabb körbe korlátoztattak; mert a’ mit előbb tartózko
dás nélkül tehetett, ahhoz csak önereje ’s akaratja kivántatván, 
most már ki nem viheté, mert abban más gátolta, azzal igazít
ván őt vissza: ha velem egy társaságban akarsz élni, csak úgy 
élhetsz teljes jogoddal, ha másét nem sérted.

így képződtek nemzetek, országok, mellyekben az ember
nek általányos természeti jogai ugyan megmaradtak; de hogy azok 
a’ magányosaknak jogaiba ne ütközzenek, különfélekép határoz- 
tattak meg.

JVémelly nemzetek körükből uralkodót választónak, ’s uralko- 
dójoknak fejére szentkoronát lettek; de előbb a’ szent korona’ 
jogait positivus törvényekkel határozták meg, ’s a’ megkoroná- 
zandót ezeknek megtartására megesküdlették; későbben látván, 
hogy az uralkodónak gyakori választása sok nyughatatlanságot 
okoz, ’s az országnak békés állapotját és az egyesek’ jogait nem 
biztosítja: az uralkodást törvényes maradékira örökítették.

Más nemzetek hódítók által legyőzetvén, azoknak hatalma 
alá föltétellenül adták magokat; innen van azon különbség: hogy 
a’ melly fejedelmi jogokat a’ szabad nemzet positivus törvény által 
nem ruházott uralkodójára, azokat fentartotta magának ; ellenben 
azon önkényes uralkodó, ki önkegyelméből engedett alattva
lóinak ál talányos jogokat, mellyeket positivus törvény által oda 
nem engedett a’ nemzetnek, azokat fentartotta magának. — Innen 
folynak a’ nemzetek és uralkodók közt fenálló kölcsönös jogok és 
kötelességek. Mert minden jognak vagyon hozzá alkalmaztatott 
kötelessége, mellynek szigorú megtartása ’s teljesítése képezi föl-

*) Csaplovics ur érintett értekezése’ végén (Századunk’ 18d. sz. 141 
h.) ezt mondja: ,,Ugy vélekedem; hogy a’ fönebbiekben eléggé 
megmutattam, miképen az egyenlőség túrgylagos tekintetben az 
emberi társaságban egyáltalában lehetetlen, de nem is kívánatos; 
hogy e’ szerint az úgynevezett természetjog veszedelmes agyrémnél 
nem egyéb ’stb.“ Ebből, úgy véljük, eléggé látható, hogy Cs. ur 
kiilönböztetés't tesz az objectiv és subjectiv egyenlőség és természet
jogközt, ’s ezt mindenik bírálójának illik vala szem előtt tartani.

.1’ szerk.
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tételét a’ király’ és nemzet’ természeti jogainak, 's eszközli a’ czél- 
ba vett köz boldogságot. O lyyai Gáspár.

(Vége következik.)

A" „Ferd inand  Császár“ nevű é j sza k i  va sú t ’ r é sz 
v én y e s e i n e k  ötödik nagy  gyűlése.

(Vége.)
Teehnicai tekintetben Breischneider főmérnök által az emlí

tett két vonal’ egyike, t. i. a’ rövidebbik, az iglói hegyeken ke
resztül Pozsonyig, megvizsgáltatott; de a’ vizirány-rajz által azon 
meggyőződés szereztetett, hogy e’ vonal a’ szerfölötti emelkedés 
miatt nem czélirányos. A’ második vonal Ganserndorftól Iglóig ’s 
innen a’ Morva’ mentében Dévénig, onnan pedig a’ Duna’ hoszá- 
ban Pozsonyig, Gheya főmérnök által vizsgáltatott meg, ’s némelly 
föld-akadályok mellett is, a’ jő lejtés’ tekintetéből, az igazgatóság 
egyedül ezt találta alkalmatosnak. E’ főmérnök által fölvett rész
letek már annyira haladnak, hogy ha a’ rég várt engedetem meg- 
jövend, rövid időn el lehet kezdeni az építést. Mi ezen engede
tem’ megnyerése iránti reményt illeti: bízvást közölhetjük, hogy 
az igazgatóságot azon Ígéreteknél fogva, mellyek a’ pozsonyi kül
döttségnek ’s neki magának is legfelsőbb helyen több Ízben tétet
tek , annyival inkább táplálhatja azon kellemes remény, miszerint 
kérelme nem sokára teljesítetni fog, mivel t. ns. Pozsony várme
gye’ rendei és sz. kir. Pozsony városa’ n. tanácsa, az utóbb tartott 
biztossági tanácskozás’ alkalmával, nem csak mint törvényhatósá
gok adák teljes készséggel az említett vonalra (Dévénen keresztül) 
megegyezésüket, hanem felírás’ utján a’ főméit, magyar kir. udv. 
Cancellariához és Hely tartó - Tanácshoz is folyamodtak aziránt, 
hogy ezen közlekedési eszköznek nagy fontosságát Magyarország
ra nézve, melly ekkép Ausztria-, Morvaország-, Szilézia- és Gal- 
licziával kedvező kereskedési ’s egyéb viszonyokba lépendő, minél 
világosabban előterjesztenék ’s az engedelmet részökről is kérnék. 
— A’ Lundenburgtól fölfelé menő főpálya’ építésének folytatására 
is megtétettek a’ szükséges rendelések. Ghega főmérnöknek u- 
gyanis meghagy atott, hogy a’ tervet Lundenburgtól Gödingen ke
resztül Aapajedlig készítse e l , mellyet rendkívüli munkásság’ ki
fejtése állal, 32,000 öl, vagy 8 német mérföld hoszaságra, már 
be is végzett. E’ terv, mihelyt át lesz vizsgálva, haszonbérbe fog 
adatni ’s azonnal munkába vétetni, hogy — ha lehetséges — még 
ez évben, vagy a’ jövőnek elején, az egészen kész pályával el le
hessen a’ gödingi fontos pontot érni. Jövő nyáron a’ részlet-tervek 
is, IVapajedltől tovább Olmiitz és Leipnik felé, ki fognak dolgoztat
ni, hogy 1839dik évben végrehajtathassanak. — Az idén Meisz-ner 
Károly főmérnöki segéd, hogy a’ vett utasítás szerint a’ vasutak’ 
építése ’s keresete felől minél bővebb ismereteket szerezzen, An
gliába ; Pabisch erőmüvész pedig és Schimber műlakatos Belgium
ba CockerilV seraingi műhelyeibe küldettek, hogy az ott megren
delt két gőzkocsi’ csinálásában részt vegyenek, ’s ezáltal a’ honi 
műhelyekre nézve hasznosbakká váljanak.

A’ vasut-társaság f. é. marlins’ lsőjén 2,517,150 ezüst for. 
és 43 krról rendelkezhetett. Mivel e’ pénzmennyiség az 1838ra 
kivetett költségeket még akkor is tökéletesen fedezi, ha azonkívül, 
hogy a’ pálya Brünnig folytattatik, egyszersmind a’ főpályának 
folytatása is Lundenburgtól Olmütz felé, ’s az oldalpályáé Pozsony 
felé elkezdetik: az igazgatóság a’ 100 e. frtnyi negyedik íizelés- 
rész’ letételére f. é. május’ lseje helyett f. é. november’ lső nap
ját rendelte határidőül, úgy mindazáltal, hogy kinekkinek szabad 
legyen, valamint eddig, mind a’ negyedik, mind pedig a’ későbbi 
részeket is, 4 °/0 kamatpótlás mellett, befizetnie. Egyébiránt azon 
ideigleni részvény-levelek, mellyekre már mind a’ 10 befizetés

megtörtént, az osztályszerűleg megbély egzett eredeti részvények
ért kicseréltethetnek.

Dr. Lichtner Prágában, ki még 1836iki júniusban folyamo
dott Ő Felségéhez engedelemért, hogy Prágától Brünnig ’s innen 
Bécsig vasutat építhessen, már rég felszólítá az igazgatóságot, 
miszerint ez vele az éjszaki vasúthoz csatlakozása iránt egyezked
jék, vele m. é. november óta némelly előleges tanácskozásokat 
tartott is; mellyek azonban, mivel dr. Lichtner még a’ legfelsőbb 
engedelmet meg nem nyerte, semmi eredményhez nem vezethe- 
tének. Ekközben dr. Lichtner f. é. martins’ 8kán az igazgatóság
hoz egy levelet küldött, melly ben azt mondja, hogy : „ámbár a’ 
legfelsőbb helyről egy vasútnak Prága ’s Bécs között, ’s két mel- 
Iékpályának Brünn és Igló felé vezethetése iránt kért engedeleni 
még nem érkezett le: dr. Lichtner úgy hiszi mégis, hogy azt, 
e vállalat’ világos czélszerűségénél’s lagadhatlan nagyhasznúsá- 
gánál fogva, rövid idő alatt határtalan bizodalommal várhatja. — 
A’ Bécstől Brünnig menő éjszaki vasútnak használata a’ Prágá
val és Iglóval eszközlendő összeköttetés’ tekintetéből — min
den egyéb kedvező körülményt mellőzvén — már a’ tetemes épí
tésköltségek’ megkimélése által is igen czélszerünek látszik, ’s a’ 
legjobb kereskedési utak’ megnyerése az annyira fontos levantei 
kereskedésre nézve, nehogy a’ németországi vasút-vállalatok győz
zenek, rendkívül nyomóssá és sürgetéssé teszi az éjszaki vasút
tal, mindjárt a’ legfelsőbb engedeleni’ vétele után, ’s mihelyt le
het, létesítendő összeköttetést. — E’ végre tehát az igazgatóság 
a’ f. h. (martius’) 14kén tartandó nagy gyűlésben eszközölne föl
hatalmazást arra, hogy e’ tárgy alkudozásba vétethessék, szer
ződés köttethessék, ’s az illető oklevelek jogerejűleg kiadathassa
nak; ’s kedvező határozatot reményi azon észrevétellel, hogy fe
lesleges volna, azon nagy hasznokat, niellyeknek ezen összeköt
tetés által az éjszaki vasútra kell hárulniok, részletesebben elő
adni.“ — Ugyszinte Vilmáim  Móricz ur mart. 12kén közié az 
igazgatósággal: „hogy a’ nmeit, magyar kir. Helytartó-Tanács 
neki folyamodása’ következtében engedelmet adott egy vasút’ fel- 
állíthatására Pesttől az ausztriai határszélig. — Meg lévén győ
ződve, hogy e’ pályának a’ Duna’ bal partján vezetése, miáltal 
az éjszaki vasutba vágása eszközöltethetnék, hazája’ érdekével 
leginkább megegyezőnek látszik, mivel azaltal Magyarország ösz- 
szeköttetnék Ausztria-, Morvaország-, Szilézia- és Gallicziával, 
’s igen nagy kereskedési közlekedés fogna életbe hozatni: tehát 
ajánlást tesz aziránt: „valljon a’ t. éjszaki-vasut-igazgatóság haj
landó volna e ezen összeköttetésben megegyezni; — őt szerzett 
tapasztalataival gyámolítani; — neki a’ szükséges felvilágosításo 
kát megadni; — szállítási szerződéseket kötni, ’s általában vele 
jogerejűleg alkudozni?“ — Mivel azon nagy és lényegi hasznok, 
mellyek illy összeköttetés által a’ „Ferdinand Császár“ éjszaki 
vasútra nézve nyeretnek, sokkal világosbak, hogysem itt különö
sen felhozandók volnának; ennélfogva kedvező választ reményi.“

E’ két levél’ következtében, ’s áthatva azon hasznoktól, mely- 
lyeket két olly nagy és fontos pályának, mint a’ prágai és pesti, 
hozzá csatlakozása az éjszaki vasútra szükségképen árasztana, 
az igazgatóság azon kérdést intézte a gyilléshez, akarja e az 
igazgatóságot felhatalmazni arra, hogy értekezéseit a prágai és 
pesti két kiváltság-kérővel folytassa, ’s vagy velők a’ társaság’ 
nevében végalkut kössön; vagy pedig a’ körülmények úgy kíván
ván, e’ tárgyban hozandó határozat végett egy rendkívüli nagy 
gyűlést hívjon egybe? — A gyűlés az utóbbit határozta.

Végre Eskeles D. báró, Löwenthal J. J., és Chernél Fe- 
rencz az eddigi számadások megvizsgálására választoltsági, 
Littrow  J. J. pedig igazgatósági tagokká neveztetlek.
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K ő s z é n .

Azon körülménynél fogva, hogy egy részről a’ fának folyvást 
növekedő drágasága, más részről az erdők’ pusztulása miatt na
ponkint szaporodnak a’ panaszok, a' többi tűzi szerek jobban ke
restetnek és nagyobb becset nyernek mint eddig; ezek’ sorába 
tartoznak névszerint a’ kőszén  és gyeptőzeg  (turfa). Az ausz
triai birodalomban alig van tartomány, mellyben mindkét említett 
tűzi szer, vagy legalább egyik nem találkoznék, ’s csak azon kell 
csodálkozni, hogy még mindig olly csekély irántok a’ figyelem; 
mert haszonvételük ittott gyárokban és műhelyekben még korán- 
sem áll egyenes arányban használhatóságukhoz. Mint tudva van, 
a’ kőszén nem csak jeles tűzi szerül szolgál, hanem világítószesz’ 
készítésére is (talán koromgyártásra is) alkalmatos, sőt legapróbb 
hulladékai ’s hamuja is szántóföldek’ ’s rétek’ trágyázására igen 
jók. Egy országban sem tudták olly hasznosan alkalmazni a’ kő
szenet, mint Angliában, hol egyetlenegy, p. o. az uj-castlei 
bányában csaknem négyannyit ásnak, mint Poroszországban, és 
hatannyit, mint Ausztriában. Igaz ugyan, hogy egy tartományt 
sem áldott meg vele a’ természet annyira, mint Angliát; mindaz- 
által az ausztriai birodalom sem szenved benne fogyatkozást; név- 
szerint Magyarországban és Érdél} ben roppant kőszén-tömegek 
hevernek, mellyeknek termőhelyei nagyobb részint még tudva sin
csenek, sőt az isméretes kőszénbányák közül is csak kevés müvel- 
tetik illőleg. A’ gőzhajózás által ugyan néhány, azelőtt figyelemre 
is alig méltatott, kőszénbánya igen élénkké ’s jövedelmezővé lön, 
és az örökös tartományok’ határszélein, ugyszinte némelly gyárok
ban is több van szorgalmas művelés alatt: azonban mi ez a’ most 
már ismért termőhelyek’ sokaságához és a’ jó tűzi szerek’ hiányá
hoz képest, mellyet kivált Magyarország’ térés pusztáinak lakosi 
szenvednek, kénytelenek lévén, mint tudjuk, szárított marhaga- 
najjal, tengerikóróval, dudvával, náddal, szalmával ’stb. tü
zelni ; mi ez végre azon tömérdek mennyiségű tűzi szerhez ké
pest, mellyre szükség leend, ha majd Magyarország is , arány
lag termékeinek bőségével, gyárokat, vasutakat ’stb. számláland ? 
Keni említvén, hogy a’ kőszén a’ szomszéd tartományok’ és ten- 
o-errévek’ számára nevezetes kiviteli árúczikkelyül szolgál, és hogy 
bányáinak művelése sok ezer szorgalmas kezet táplál: még azon 
körülmény is figyelmet érdemel, hogy a’ nálunk olly bőven termő 
érczek’ feldolgozására, nem csak pénzügyi, hanem technical te
kintetben is , sokkal jobban használható a’ kőszén, mint a’ fa.

Mivel az ásványtudósok még nem egyeznek meg a’ kőszén
fajok’ osztályozására nézve: mi a’ régi mellett maradván, barna  
és fe k e te  kőszenet különböztetünk meg. Amazzal Magyarország
ban leginkább a’ következő vármegyék bővelkednek: Pozsony, 
TVyitra, Trencsén, Bars, Túrócz, Árva, Liptó, Zólyom, Hont, 
Nógrád, Pest, Heves, Borsod, Gömör, Bihar, Krassó, Arad, 
Zala, Somogy, Vas, Veszprém, Esztergom, Komárom, Sopron; 
Horvát- és Tólországban: Szerem és Pozsega; — fekete kőszén
nel pedig: Szepes, Sáros, Zemplén, Marmaros, Zólyom, Szat- 
már, Krassó, Tolna és Baranya. — Erdélyben sokkal kevesebb 
figyelem fordíttatik a’ kőszénre, mint Magyarországban, pedig ott 
is kétségkívül roppant bőségben rejtezik, sőt sok helyen, minők 
p. o. Dánfalva, Oláh-Köblös, Kolozs, Sólyomtelke, Vöröspalak 
’stb., eleget láthatni, melly azonban semmire sem használtatik ; 
a’ kőszénbánya-müvelésröl pedig szó sincsen. — Angliában az utób
bi években 18,000,000 tonna (1 tonna =  20 mázsa) kőszén ásatott 
ki, melly bői 5 millió tonna küldetett külföldre. Nevezetes, hogy 
Angliából még Stiriába ’s Karinthiába is hordatik kőszén; de még

nevezetesb, hogy 1837ben ugyanazon áron szállíttatott, mellyen 
1737ben; e’ 100 esztendő alatt 1730tól fogva ára mindig felébb 
ment; 1810ben legnagyobb volt, t. i. majd háromannyi mint most; 
azóta pedig 1832ik évig lassankint az egy század előttire csökkent.

R e p a c z u  ko r g y á r t  ás  C s e c s é n y b e n .
A’ nm. m. kir. Helytartó-Tanács’ hazánk’ minden megyei hatósá

gaihoz intézett felszólításának: ,,a’ czukrot nagymennyiségben honi 
földön czukorrépákból termeszteni fs az e’ fontos iparág’ vállalko
zóinak minden lehetséges segedelmet nyújtani“, nagy mértékben fe
lel meg Szarvaskendi Zsibrik  Bálint ur Csécsényben ; nem messze 
Győrtől, birtokában felállított jeles készületü répaczukorgyárával. 
Igazgatója e’ gyárnak Kollm ayer Antal chemicus, egy elm élet-’s 
gyakorlatilag kiművelt gyámok, ki Franczia-, Német- és Csehor
szág’ legelső gyáraiban szerzé ismereteit. O a’ répaczukrot a’ leg
újabb’s legolcsóbb módszerint nagy mennyiségben készíti, valamint 
egyszerű módokkal főző edényekben, úgy nagyszerűleg is franczia 
és angol készületekkel gőzgépek’ segedelmével, ’s 10 pcent czuk
rot nyer répáiból. E’ gyárban naponkint 10 mázsa durva czukor, 
25 — 30 pengő forintjával, készíttetik. Ugyanezen Kollmayer ur 
munkát szándékozik kiadni a’ legjobb és legjutalmasabb répaczu- 
kor-készítés’ módjáról, mellyel évenkint 10,000 mázsányit ké
szíthetni; a’ szerző e’ módszert a’ magyarországi hely-viszonyok
ra építi. —

Honunkban a’ répaczukorgyárok épen olly jól tenyészhetnének 
mint Francziaországban (hol 400 gyár évenkint több mint 600,000 
mázsa durva czukrot, mintegy 20 millió frank értékűt, készít), mi
vel a’ gyarmati nádczukorra tett bevitel-vám az ausztriai birodalom
ban olly nagy, hogy még a’ német tartományi gyárnokok, kik pe
dig nagyobb adó alatt élnek mint a’ magyarországiak, sem panaszol- 
kodhalnak a’ felett, midőn a’ franczia kormány, a’ gyarmatok’ gyá- 
molítása’ tekintetéből, a’ nádczukor’ bevitelére kis vámot vet.

Uj b u r g o n y a - v á g ó .
A’ nem rég N a g y -K á ro ly b a n  (Szatmár vármegyében) ala

pított mezei gazdasági egyesület’ első gyűlésében egy, Kovács 
Márton ur ottani gazdasági tiszt által feltalált uj burgonya-vágó 
gépely mutattatott elő. Ez alakjára nézve kávéörlőhez hasonlít. 
Gömbölyű fenekén hét-hét hüvelyknyi hoszú kések vannak körös- 
körül vizirányosan helyezve, hasonlók a’ káposztagyalun találtató 
késekhez. A’ találmány’ elsőségei ezek: fél perez alatt egy mérő 
burgonyát vág fel vékony, széles szeletekre, mellyek a’ garad alatt 
álló fiókba hullanak; készítése igen egyszerű és olcsó; kevés erő
vel hajtatik: ’s igy azt kevésbé tehetős mezei gazdák is megsze
rezhetvén magoknak, igen ajánlhatni. A’ felvágandó burgonya, 
előbb füzkosarakba tétetik, beáztattatik’s néhányszor megrázatik, 
hogy á  földrészek róla leváljanak. Az igy felvágott burgonya jobb 
eledelül szolgál juhoknak és szarvasmarhának.

L i t e r a t ú r a i  s t a t i s t i c á h o z .
Egy angol könyvkereskedő kiszámító, hogy általában véve a’ 

Londonban megjelenő könyvekből tizenöt közül csak egy födezi a’ 
reá fordított költségeket. Még nagyobb koczkáztatással jár a’ röpi- 
ratok’ kiadása, mellyeknek csak ötvenediké hoz a’ papirosra, nyom
tatásra, bekötésre ’s hirdetésre tett kiadásokon felül némi nyere
séget. Második kiadást, általában véve, mindig csak 200 közül egy 
ér; harmadik kiadást 500 közül egy ’s negyediket épen csak 1000 
közül egy. Azok’ számát, kik Londonban kizárólag literariai dol
gozatokból élnek, mintegy 4000re teszik, kik közül mintegy 700 
hírlapoknak ’s a’ journalisticának szenteli erejét. Sokan ezen jour- 
nalisták közül rendszerint nein tudják, kiknek megbízásából ’s milly 
érdekben fognak a’ legközelebbi napon dolgozni. Ki először fogad
ja őket meg, vagy legtöbbet fizet nekik, közönségesen megnyeri 
ókét magának ’s felekezetének. Gondolkozásmódjok nagyobb ré
szint házi szükségeik által dictáltatik tollúkba, ’s a’ Londonban 
élő literatorok’ legnagyobb része olly szegény, hogy általában töb
ben szenvednek pénz’ mint ész’ szűkében.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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A’ d ic svágyró l .
Minden élő teremtménynél, és igy az embernél is, az önsze

retet az öntudattól elválaszlliatlan. Amaz szükséges feltétele a' 
léteinek, ’s — hogy igen egyszerű példával éljek — épen oliyan, 
mint hordón az abroncs, melly nélkül közönséges hordó nem gon
dolható ; ezért minden grammaticában prima persona ego.

Az önszeretetnél fogva iparkodik az ember annyi testi ’s lel
ki éle ez et b en részesülni, a' mennyiben csak lehet. Az utóbbiak 
közzé tartozik azon kellemes érzet is , melly annak tudásával van 
összekapcsolva, hogy a’ többi ember által tiszteltetünk és jó hírben 
állunk. Másoknak felölünk táplált kedvező véleménye becsület’, 
’s ha az illy véleményt valaki iránt külsőleg eláruljuk, becsül
jü k  azt.

A’ dicsőség hasonlíthatlanul több a’ becsületnél. Adelung sze
rint a’ dicsőség fenhangú elbeszélése valamelly személy’ vagy do
log’ tökélyeinek. A’ dicsvágy tehát: hevesb és tartós kívánsága 
a’ dicsőségnek, tökélyeink’ vagy telteink’ mások általi fenhangú 
elbeszélésének.

Minden ember tudja, milly kellemesen csiklandoztatik az ön
szeretet, ha valakiről sokan és fennen beszélnek jó t; és igy köny- 
nyen megfogható, hogy e’ csiklandozás sok embernek ösztönül 
szolgál ollyas vállalatra vagy cselekedetre, melly a’ sokaságban 
figyelmet, bámulatot, csodálkozást gerjesszen, úgy hogy azok 
minden nemesb indító okról megfelejtkeznek, és csupán e’ vastag  
önzésig következőleg nemtelen ingerből nem csak némi szépet 's 
jót visznek véghez, hanem még vétkeket is követnek el; mert 
lueri bonus odor ex re qualibet. — llly gonosztévő volt Hero- 
stra tu s , ki dühében, hogy magát híressé tegye ’s nevét az utó
világra szállítsa, Diana’ pompás templomát Ephesusban felgyujtá.

Hogy kiki örömest hallja dicséretét, mint mondók, igen köny- 
nyen megfejthető, sót meg is bocsátható. Ha e’ kívánság csak az 
ember’ életének idejére terjed ki, még tűrhető; de vannak em
berek, kik h o lto k  u tá n  is , és kiváltkép akkor akarnak dicsér
tetni. Ez az, mit én igen különösnek, sőt oktalannak találok ; mert 
hogy a’ dicsőség kellemes legyen, szükséges, hogy a’ dicsőített 
tudjon felőle valamit; de mit használhat valakinek, kiről péld. 
Chinában jól és fennen beszélnek, ha ő legkisebb tudósítást sem 
kap felőle? Örvendhet e ennek? — Egy csepet sem, mivel sem
mit sem tud róla. Szintolly keveset ér az alvónak, ha az egész 
világ megharsan is dicséretétől. Az álom testvére a’ halálnak. A 
halottnak legkevesebbet sem használ, ha dicséretével a’ föld’ min
den zuga teli volna is. Mit mondanánk azon nyalánkról, azon tor
kosról, ki, nem elégedvén meg gazdag asztalával e’ világon, ha
lála’ esetére is meghagyná végintézetében, hogy sírját minden nap 
sokféle drága étkekkel rakják körül? — Semmivel sem okosab
bak a’ dicsvágyasok, arra lévén gondjok, hogy holtok után is csik-

landozlassanak. Legkisebb kifogásom sem volna ellenük, ha arról 
valamiképen tudomást vehetnének; ’s lehetséges ugyan, hogy 
a’ halottak’ országába is jár levélposta; de hol adják fel a’ le
veleket, e’ felől bármelly halandó nehezen tud valamit: én le°-- 
alább egy betűt sem.

Ha tehát a’ dicsőséget jó tettek’ jutalmául gondoljuk ’s kí
vánjuk: ez csak addig lehet némileg kellemes, mig az élet tart. 
Ha reá halálunk után is számolunk: ez esetben tulajdonkép előre 
elfoglaljuk az élvezetei, azaz képzeljük, mint fogják egykor az 
emberek vállalatinkat, merészségünk’, bőkezűségünk’, lélekmun- 
kásságunk” stb. emlékeit bámulni és fennen magasztalni, ’s ennek 
előre örülünk. Ebből is áll tulajdonkép minden, mit a’ dicsvágyasok 
elérhetnek. És felfuvalkodnak ők, és ringatóznak azon hízelgő 
ábrándban, mint fog a’ földnek minden zuga egykor, midőn nem 
lesznek többé, dicséretüktől viszhangzani.

Egy n e m e s e b b  rugónak kellene azonban minden jó válla
lat’ alapjául szolgálni, t. i. azon öntudatnak, hogy jót, dicsőt, 
hasznost cselekedtünk az emberek’ részére, vagy csak az állato
kéra is, és azok’ helyzetét javítottuk. A’ világ méltán nevezte
tik siralom' völgyének. A földnek minden zuga telve nyomorral, 
szegénységgel, ínséggel. Senkinek sem eshelik nehezen, azokat 
fölkeresni ’s rajtok tehetsége szerint segítni. De erre legkevésb- 
bé készek az önzők, a’ dicsvágyasok. Nem felebaráti szeretet, 
hanem a’ legvastagabb 'ónszeretet emeltyűje munkásságuknak; 
miáltal annyira megvakittatnak, hogy gyakorta hasztalan vagy 
legalább felesleges vállalatokhoz fognak, sőt vétkei is köveinek 
el, hogy holtok után is emlegettessenek. Exempla sunt odiosa! —

Csaplovics.

Meg v a l a m i  a’ t e r m é s z e t  j o g r ó l .
(Vége.)

Bár ugyan az előrebocsálottak a’ természeti jognak kél 
ségtelen voltára czéloznak, következőleg Cs. ur’ véleményével 
nem látszanak összehangzásban lenni: innen azonban mégsem kö- 
vetkezhetik az, mit Cs. ur a’ természeti jogok’ következésének 
lenni állít, t. i. a’ földi birtoknak egyenlő felosztása, a’ korlátlan 
szabadság ’s egyenlőség; sőt épen a’ természeti jog biztosít az
iránt, hogy ki mit akár önügyessége, akár születése által törvé
nyesen nyert, az senki által csorbítást ne szenvedjen, és a’ másik
nak természeti jogai ne sértessenek ; mert mind a’ mellett, hogy 
minden társaságbeli ember bir olly morális állalányos jogok
kal, mellyek már annálfogva, hogy azon országban született, 
vagy azt választá hazájának, ’s viszont a’ haza vévé be polgár
jának, őt illetik, szintúgy e’ jogokkal járó kötelességei is vannak. 
Az anyagi jogokból azonban valamint az egeiket a’ másik felett 
több illeti, úgy kötelességei is egyiknek nagyobbak mint a má-
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síknak; ’s ugyaninnen következik, hogy mindezen egyenlőtlenség 
mellett megmarad a’ természeti morális jogok’ egyenlősége.

Van a’ királynak joga uralkodni ’s minden fejedelmi jogokkal 
élni; de kötelessége is, mindazokat, mik a’ nemzet’ nyugodalmát, 
dicsőségét, javát ’s fentartását illetik, eszközleni ’s letett hi
tét szentül megtartani. — Illy súlyos kötelességekkel terhelt fe
jedelemtől ki tagadhatja meg azon polgári víszonkötelességet, 
hogy érette, mint áz igazság’ felségéért, ki egyedül hazám’ bol- 
dogításán fáradhatatlanul törekszik, éltemet, véremet ’s minde
nemet feláldozzam, fényét ’s díszét kitelhetőleg előmozdítani tö
rekedjem ? Nem üres hang tehát a’ magyar’ szájában : „éjtemet, 
véremet királyomért!“ — mert ez ön belső meggyőződéséből 
származik. Nem azért szereti királyát, mivel király; mert hiszen 
voltak tyrannusok, despoták: valljon megelégedhetnék e uram ki
rályom azzal, ha én csak olly szeretetet szinlenék hozzá, mint 
amazokhoz? —

Szeretem hazámat, kötelesnek tartom magam’ érette minden 
nyugodalmamat feláldozni; mert az adta nekem mindazon világi 
javakat, mellyekkel élek. —

Szeretem constitutiomat; mert ez vetette meg alapját politi
cal létemnek, ennek köszönöm, hogy szabad ember vagyok, ’s 
azon jogokkal, mellyeket nekem a’ természeti ’s polgári törvény 
enged, mások’ sérelmezése nélkül szabadon élhetek: ennek fen- 
tartására tehát minden igyekezetemet fordítani ’s mindenemet 
föláldozni kötelességemben áll.

Ezen hármas okfő pedig olly elválaszthatatlan egymástól, 
hogy sem a’ királyi trón elszigetelve a’ hazától és constituliótól, 
sem viszont az ország a’ trón nélkül maradandó nem lehet; 
’s meg vagyok győződve, hogy a’ melly országban ezen elvek di
vatoznak, olt az uralkodó’ trónját olly morális erő övedzi körül, 
melly az uralkodásnak hatalma alatt lévő minden physicai erőnél 
hatalmasabb; mellynek aegise alatt az uralkodó kedvesen nyug- 
hatik, ’s mellyel, ha azt lélekisméretesen fentartja, minden viha
rok ellen bátran kikelhet.

Vannak minden társaságbeli tagnak természeti jogai, de 
mindazok kötelességgel járnak. Az ember midőn házasságra lé
pett, jogot nyert felesége fölött, de csak úgy, ha a’ férjnek kö
telességeit, mint családjának feje, kitelhetőleg teljesíti. — Van 
az apának gyermekei fölött joga, de csak úgy, ha azzal járó kö
telességeinek megfelel: ha t. i. azokat, kiket nemzett, az isteni 
rendeltetésekhez vezérli; nekik jó nevelést ad, ’s elméjük kimű
velésére tehetségéhez képest alkalmat szerez, őket az erény’ kö
vetésére buzdítja ’s hasznos hazapolgárokká képezi. Ezekre 
pedig más positivus törvény nincs, mint a’ természet’ törvénye. 
Tehát a' természeti jog bolondság nem lehet, sőt azt mi annál 
fogva sem nélkülözhetjük, mivel azt kipótoló elégséges positivus 
törvényeink nincsenek.

Birtok’ egyenlősége, korlátlan szabadság ’s egyenlőség illy 
alkotmányos országban nem lehetséges; mert már religionk azt 
tartja, hogy nem csak tettel, de még gondolattal is lehet vét
kezni: tehát olly gondolatot is távoztatnom kell, melly által fele
barátomat megbánthatom vagy a’ közönségnek ártalmat okozhatok. 
Noha különben ama’ német közmondás: „Die Gedanken sind zoll- 
frey“ fenáll: de ha gondolatimat szóval nyilványítottam, ’s azzal 
megbántottam valakit, a’ világi törvények által meghatározott 
büntetésbe esem; ha pedig gondolatimat Írásba foglalva sértettem 
meg valakit, arra is büntetést rendelt a’ törvény, ’s a’ mennyire 
még ezek a’ kor’ szelleméhez alkalmazva nincsenek , azokat a’ 
törvényhozás bővítheti. — Ezeknek határi közt azonban szólani 
és irni nem csak szabad, de polgári kötelesség is; mivel ezáltal

alkalmat nyújtunk embertársainknak elmebéli tehetségük’ kiműve
lésére, ’s eképen a’ közboldogságot előmozdítjuk. De nem azért 
kell szólanunk vagy írnunk, hogy merész mondásainkért tapsokat 
nyerhessünk, sem azért, hogy magunkat ezáltal valakinél behi- 
zelkedjük ’s innen előmenetelt, jutalmat reménylhessiink, hanem 
csak tisztán azért, hogy polgári kötelességünknek megfeleljünk.

Valamiut pedig egy részről (e’ határok közt értve) szabadnak 
kell lenni a’ szólásnak és Írásnak: úgy azon szabadságot sem le
het megtagadni valakitől, hogy ha valamelly írásban előadott el
vekkel gondolkozása meg nem egyez, azokat megczáfolhassa. 
Szükséges ez már azon elvnél fogva: contraria juxta se posita 
magis elucescunt; hogy a’ közvélemény Ítélhesse meg, kinek van 
igazsága. Szükséges azonban az is , hogy minden iró megnevez
ze magát munkájában; egy részről azért, hogy ha vétket követett 
el, a’ törvény ítélhesse meg; más részről azért, mivel álorcza 
alatti lappangásra az igazságot hirdetőnek szüksége nincs, a’ mit 
csak ollyanok kívánhatnak kikerülni, kik attól félnek, hogy go
noszságaik a’ világ előtt felfödöztetnek ’s gáncsoltalni fognak.

Nem hihető, hogy hazánkban az igazán józan eszű hazafi eze
ken felül törekedjék; de ha találtatnék is a’ sokaság közt olly ho
lló, minőt Cs. ur képzelt, annak eszméje e’ hazában viszhangra 
nem csak nem talált, sőt az illyent a’ közvélemény kétségkívül 
az őrültek’ házába kárhoztatandja. Hihetőbb az, hogy némellyek 
azon nagy birtoknak közül, kik jogaikat abban helyezik egyedül, 
hogy világi javaikat, mellyeknek birtokába a’ constilulio’ jótékony
ságából jutottak, minden azokkal járó ; polgári kötelesség’ teljesí
tése nélkül pazarolgathassák — félvén, nehogy azokból a’ közbol
dogság’ eszközlésére áldozatot tenni ’s igy a’ korszellemével előre 
ballagni kényteleníttessenek— illy ábrándozásokat koholtak ki, mi
hez segéd kezeket a’ demoralizált emberek közt, kik előmenetelért, 
jutalomért, kedvezésért készek mindent elkövetni, könnyen talál
tak. — Miután a’ morális természeti jogokhoz minden rendű la
kosok a’ constitulio’ engedelméből hozzátérhetnek — ha t. i. morá
lis tehetőségüket kellőleg kiművelték, ’s magoknak azok’ elnyeré
sére elegendő tudományt ’s ügyességet szereztek — nincsen ok, 
minél fogva kelljen attól tartani, hogy illy állapottal a’ közvélemény 
rueg ne elégedjék.

A’ világi boldogsághoz nem szükséges, hogy az ember gaz
dag, nagybirtokú legyen ’s fényes ranggal diszeskedjék; bírhat 
valaki Croesus’ kincseivel, én gazdagságát nem irigylem, azért sor
sommal talán jobban meg vagyok elégedve, mint ő , ’s Horátznak 
igaz ezen mondása:

Házamat nem ékesítik
Márvány, arany, szép csontok Indiából,

Sem gerenda, melly Hymetten
Nőtt ’s Afrikának vágott liatárin,

Nem neheztel oszlopimra;
Isméretlen sem húztam én magamhoz 

Attalus’ királyi kincseit;
Selyemfonóim nincsenek, se’ bársony’

Gyengesége nem takar be.
Főbb kincsem a ’ jó szív ’s az észtehetség.

Illy szegényt szeret nagy űr is.
Nem kérek égtől többet és nagyobbat,

Sem hatalmas pártfogómból;
Elég ajándék nékem Sabinum. —

Nyugodt szív , tiszta lélekisméret, azon öntudat, hogy pol
gári kötelességemnek tehetségemhez képest eleget lettem, ’s ren
deltetésemnek, a’ mennyire tőlem kitelt, megfeleltem — ezek azon 
kincsek, mellyekben az igazi boldogság rejtezik; kell lenni gaz
dagabbnak, kell lenni szegényebbnek; egyik a’ másikkal kezet 
fogva élheti csak igazán a’ világ’ gyönyöreit.
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Nagyon vad állítás az tehát Cs. úrtól, hogy a’ gazdag a' sze

génynek rovásán é l ! mert hiszem a’ gazdag el nem élhet a’ sze
gény nélkül. — De valaminthogy ekkép a’ polgári élelbeni állásuk 
egymástól különbözik, úgy a’ haza iránti természeti kötelességeik 
is nem egymértéküek.

A’ nagy ur nem azért van egy társaságban mások fölött meg
különböztetve, mintha csak annálfogva tarthatna tündöklésre jogot, 
mivel a születés hozzá olly kegyességgel viseltetett; hanem azért, 
mivel az ezen joggal járó kötelességeket is híven teljesíti — ’s igy 
méltán a’ hazának gyámola gyanánt tiszteltetik.

Illy különböztetett állásra hazánkban nem egyedül bizonyos 
fajnak vagyon kizárólagos joga; minek nyilványos példáit látjuk. 
A’ legalsóbb rendű polgárok’ fiai önerényeik által a’ legfőbb egy
házi ’s katonai méltóságokra emeltettek, sőt a’ kinek apja szerze
tesek’ irgalmából nyújtott leveskével táplálgatá éleiét, annak ma- 
radéki ma a’ legfőbb országos méltóságokban tündökölnek; mások 
kedveltetésre ragadó külsejük ’s műveltségűk által gazdag házas
ságra léptek, vagy rokonaik a’papi méltóságban nagy kincseket gyűj
tögetvén össze, ezek’ végintézkedéséből egyszerre nagybirtokúakká 
lettek; mások ismét ügyességük által meggazdagodván, roppant 
jószágokat szereztek magoknak. Olly példákban sem szűkölkö
dünk, hogy hatalmas nemzetségeknek (mellyek valaha hazánkban 
a’ legterjedelmesebb birtokokkal dúsalkodtak) maradékai néha rest
s é g ’s tunyaság miatt, néha balsors által üldözőbe vétetvén, ragyogó 
fényűktől elmaradlak ’s Ínségre jutottak, midőn mások poraikból 
feltámadva virágzásnak indultak. Most is (mint a’ mindennapi ta
pasztalás mutatja) jöhetnek azok, kik morális erejüket el nem te
metik, hanem józanul használják, a’ legfőbb jogok’ birtokába.— 
Nemde mindezek arra mutatnak, hogy a’ morális jogokra nézve, 
mellyektől kölcsönözik létüket az anyagi jogok, létez nálunk egyen
lőség. — Nincs tehát mit egymásnak irigylenünk, — csak azt kí
vánnék, hogy a’ mennyire ki közülünk kedvezőbb helyzetbe jutott, 
ne felejtkezzék meg arról, hogy annyival több kötelessége vagyon 
hazájának javát tehetségéhez képest előmozdítani.

Midőn Cs. ur minden logicai következtetés nélkül azt állítja 
föltételellenül, hogy „egy gazdag zsidó, millionär, nemes ember, 
mágnás, herczeg, Rothschild iránt nagyobb tiszteletet erezünk“ — 
vagy satyrát Írni, vagy hízelkedni akart, ’s kedveltetés - halászó 
szándékát árulta el; mivel ezt csak subjective lehel elfogadni: ha 
t. i. illy személy a’ haza iránti polgári kötelességét híven teljesíti 
(a’ Cs. ur által felfogott rend szerint menvén)..— Ha ama’ gazdag 
zsidó, mivel e’ hazának kedvezéseiből gazdagodott meg, annak 
javára nevezetes áldozatot tesz, jobblétét, a’ hol tőle kitelik, esz
közli: akkor megérdemli, hogy tiszteljem; ha a’ nemes ember 
erényei ’s morális charactere által tünteti ki magát, 's ezáltal nyil
ványos jelét adja annak, hogy nemes ember: úgy őt a’ többi 
fölött becsülöm; ha a' mágnás, herczeg a’ haza’ oltárára, annak 
java' előmozdítása végett nyújtott áldozatokban, fáradozásokban 
kitüntetik magokat — mire példányok hazánkban, egy időtől fogva 
főkép, nem hibáznak; sőt örömmel mondhatni, hogy a’ közjó’ 
előmozdítása iránti törekedésben számos nagyjainknál a' versenye- 
zés nem csak törvényköny vünkben, de a’ practieus életben is tün- 
döklik, ’s jótékonysága’ áldását az egész hazára terjesztgeti — 
ezeket ’s az illyeneket, mint hazam' csillagait, teljes őszinteséggel 
üdvözlöm. — De ha a’ gazdag csak önmaga ’s családja’ számára 
gyűjtögette kincseit s hazája’ javával nem törődött; ha a’ nemes 
csak czíménél fogva nemes, és nem hévül a’ közjó iránt kebele; 
ha a’ mágnás a' constitio által biztosított kincseit kötelesség nélkül 
a’ külföldön tékozolja el, 's ha még akkor is, midőn a’ haza' oltá
rára áldozatot hozni a’ törvény’ rendelése, őt kötelessége’ teljesilé- 
sért* kényszeríteni kell: illyeneket tisztelni csak csapodár hízelgő tud.

Valamint tehát minden rendű embernek méltósága, tekintete 
's mások fölötti különböztelése attól függ, ha rendeltetésének 
(melly nem más leheti mint az erényre törekcdés) megfelel: úgy 
ezen természeti jog az, melly iránt az egyenlőség fenáll; melly nek 
kiszolgáltatására tudnillik positivus törvény nem kell. _

Ugyanezen alapszik a’ világi boldogságnak éldelete, mellyel 
Epicurus a’ legfőbb jónak lenni tanított; de nem úgy ám, mint 
sokan , kik e’ tan’ követőihez tartozóknak mutatkozni akarnak, azt 
csak önmagokra relative alkalmaztatják, az életnek gyönyöreit má
sok’ sérelmezése nélkül ugyan, de csak önségök' határi közt él- 
delvén, ha p. o. midőn ízlésük tartja, rántott csibét ehetnek, ope
rákat hallhatnak, vagy összegyűjtött pénzeiket olvashatják, ’s eh
hez képest Epicurusnak azon ajánlását, hogy az országos hivata
loktól tartózkodva élhet az ember boldogabban, elfogadván, ezzel a’ 
morális embernek tisztjét teljesülve lenni hízelkednek magoknak. 
— Valamint azonban ez csak egoismusra mutat, úgy innen kinyil- 
ványul, hogy illy móddal Epicurusnak bölcselkedése félremagya- 
ráztalik; mert ő a’ közjó’ előmozdításának, mellyet legfőbbnek 
tarta, minden magányos tekintetet alája rendelt. Az igazi hazafinak 
tehát, a’ negativus polgári jóságnál és erényeknél nem kell vesz- 
tegleni; mivel e’ mellett hazám és constitution! elveszhet, akkor 
pedig magányos jóllétem is odavan. Sokszor egy jó tanács a’ maga 
helyén, egy szózat nagy hasznot hajthat az egészre; az ebhez ve
zető alkalmat tehát kikerülnöm nem kell, haszinte szánt szándék
kal nem keresem is.

Megengedi végre csakugyan Cs. ur, hogy az ember a’ társa
ságban élvén, még természeti álláspontjában létez. Ha ez — mint 
mondja— eldönthetetlen igazság: úgy, hacsak pasquillust nem irt, 
mikinl állíthatja, hogy „az aristocratának is van esze, 's mégis 
őrültségnek isméri az úgynevezett természeti jogokat*?“ hacsak ez 
alatt az észnek aristocratiáját nem gondolta; mert különben ezen 
thesis két hypothesist foglal magában, mindkettő ismét újabb meg 
újabb transcendentalis eszméket csatol össze, mellyek felvilágosí
tást kívánnak. — Első az: hogy nem látszik fontolóra venni, hogy 
nálunk az aristocraták’ serege igen nagy; mert kiterjed minden 
privilegiált osztályokra, mellyekről az lső Rész’ 2dik Czíme azt 
mondja: Nec habet dominorum quis plus, nec nobilium quis minus 
de libertate: azt állítani tehát, hogy minden illyen aristocratának 
van esze, a' logicával ’s mindennapi tapasztalással meg nem egyez; 
mivel születésre nézve az arislocrata sincs megkülönböztetve a’ 
pórtól, és igy nem tehet arról, ha mind a’ mellett, hogy a’ sze
rencse aristocratának szülte, mégis őrültnek vagy esztelennek 
alkottatott. — De még akkor is, ha Cs. ur ezen hypothesist az 
oligarchákra akarja alkalmaztatni— ámbár ezek’ száma kisebb — 
a’ hypothesis’ tisztaságának mértékét meg nem üti állítása; mert 
ott is akad még illyes ellenkezésekre, főkép ha meggondolja, hogy 
nálunk született oligarchák, pedig hivatalbeliek is vannak, kiknél 
megtörténhetik, hogy a’ természet néhol a’ józan észt megtagadta.
_ Második az: hogy a’ dolognak tökéletes megítéléséhez még a’
józan ész sem elégséges, hanem annak tudomány általi kiképez- 
letése kívántatik: kérdés tehát, nem mulasztotta e el ezt; vagy 
netalán bőségben, kényén-kedvén neveltetvén, nem maradott e 
ez bölcsőjében? midőn a’ szegény sorsú (előmenetének tekinteté
ből is) minden iparkodását arra fordílá, hogy eszét kiképezze, 's 
az előforduló tárgy akról józan ítéletet hozzon. — Mindehhez azon
ban még más is kívántatik: t. i. a’ morális character, hogy en 
nél fo^va minden részrehajlás nélkül hozza az ítéletet; ennek hiá
nyát pedig, oh fájdalom! minden rendű emberben tapasztaljuk: azért 
megbocsássanak ezen állításomért mindazok, kik ezen hiányokon 
felülemelkedtek, kiknek száma polgártársainknak minden osztályá
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ban még-, bála Istennek, nevezetes, es reménylhelőleg nap
ról napra szaporodni fog. —

Épen igy áll a’ dolog Cs. urnák másik állításával is , mellyben 
azon kérdési terjeszti elő: „hol bir egy túlzó fejnek esze nagyobb 
joggal mint egy aristocratáé?“ Itt előbb azt kell tisztába hozni, ki 
az a’ túlzó fej? Az e, ki józan okosság’s logicai rend szerint Ítél
vén, az ész’ aristocratiáját tartja csak boldogítónak, ’s a’ törvé
nyek’ javítgatása által kívánja alkotmányát fentartani; vagy az, 
ki a’ nélkül hogy meggyőző okot terjesztett volna elő — mivel 
ollyanoknak, kiktől ezért hasznot reménylett, hízelkedni akart — 
olly állításokat vetett a’ közönség’ elébe, mellyek többnyire demo- 
ralisatiora vezetnek?

Valaminthogy Cs. urnák állításaiban az aristoeratismus’ jogai 
igen gyenge védelmet lelnek: úgy reményiem e’ czáfolattal bár- 
melly része az aristocratiának megbántódni nem fog. — Óhajtható 
pedig, vajha ezen megkülönböztetési fonák vágy, melly az egész 
statusra káros befolyással van, megszűnnék — ’s egyik a’ mási
kat becsülve ’s igy kezet fogva a’ közboldogság’ eszközlésén töre
kednék.

Olyyai Gáspár.

B u d a p e s t i  á r a d á s o k  e g y  s z á z a d  óta.
M ailáth  János grófnak, a’ külföldtől is méltán becsült magyar 

történetírónak, ki most Pesten mulatósa alatt szokása szerint a’ levél
tárokban búvárkodik, hozzánk intézett becses közleményéből kie
meljük itt a’ következőket: „A' Hírnök' 28dik számában említés 
tétetik a’ Dunának magas árjáról, ’s igy kétségkívül kiöntéséről 
is, 1730ban. Mennyiben én eddig kipuhatolhattam, egy századot 
visszahaladva, a’ Dunának Buda-Pest közötti leíemesb áradási 
és kiöntési a’ következő években történtek: 1732. — 1744. — 
1775. _  1783. — 1789. — 1795. — 1799. — 1809. — 1811.— 
1838. A’ követelt 1730dikinak semmi nyomát nem találom sem az 
országos építészet-igazgatóságnál, sem a’ budai jesuiták’, fran- 
ciscanusok’ vagy capucinusok’ krónikáiban. Az 1732diki kiöntés 
föl van jegyezve a’ 153. számú házon a’ Váczi-utczában. Az 1744 
diki szinte azon házon és a’ capucinusok’ krónikájában. A’ többi, 
altalam kijelelt, áradások kétségtelenek. Meg kell még jegyeznem, 
hogy a’ 153. számú házon az 1799diki kiöntés hibásan Íratott 
1798ra. — Mit egy, a’ jelen évinél még nagyobb áradásról re
gélnek, melly 1741ben vagy még korábban történt, ’s midőn a’ 
pesti franciscanusok’ templomában a’ nagy - oltár, melly most egé
szen szárazon maradt, a’ második lépcsőig vízben állott volna, 
merő költemény. 1741ben nem öntött ki a’ Duna; de ha kiöntött 
volna is, a’ fenforgó nagy-oltár vízben nem állhatott, mivel az ak
kor (1741ben) n ég meg sem volt, hanem sokkal későbben épít
tetett Grassalkovics herczeg’ adakozásából. — Szintolly mesés 
azon állítmány, mintha az érdeklett legnagyobb áradás 1694ben 
vagy épen 1640ben történt volna; mert a’ pesti sz. ferenczrendi- 
ek' épülete csak a’ 18dik század’ elején emeltetett, ’s igy a’ 17dik- 
ben vízben nem állhatott. — Pestnek legrégibb elöntetése, mellynek 
töríénetirási nyomait találjuk, 1267ben történt. Erről emlékezik 
Szent-M argit’ életének (magyar) krónikája, mellyet P ray  adott 
ki. Ezen évtől kezdve nincs adatunk egy illy es kiöntésről egész 
1732-ig. Tévedés az is , mintha 1450ben lett volna Buda-Pesten 
nagy árvíz. E’ tévedésre a’ franczia Bertandon de la Progue- 
rie' útleírása adott okot, ki 1433ban utazott Magyarországon ke
resztül ’s beszéli, hogy Belgrádnál a’ Dunán átkeltekor ez rend

kívül meg vala áradva ’s 12 (franczia) mérföld szélességű is lehe
tett. Bertandon’ útja, németre fordítva, mint függelék, Engel’ 
történeteiben is olvasható.“

F o r d í t ó k  es s z i n h á z cz é d u l a - á t n é z ö k .
Előttünk fekszik pesti magyar színházunknak egy nem régi 

czédulája, mellyen a’ következő darab jelentetik : „ D om in iq u e . 
Színjáték 3 felv ., D Épagny’ és Dupin’ munkája fordította J. L. 
D.“ , ’s a’ darabban mindjárt a’ legelső személy ez: „Gróf La Hau- 
inerie, Richelieutől száműzetett az 5dik m artiusi összeesküvés 
után . . . stb.“ Az Istenért, fordító és czédula-átnéző ur, 
hiszen ez az Sdik martins' (Cinqmars) em b er volt, ki Richelieu’ 
mindenhatósága ellen összeesküdött ’s e’ miatt, XIII. Lajos’ nem 
kevés boszujára, I642ben ki is végeztetett! (L. legköz. Brock- 
haus’ Conv. Lex. 7d. kiad. 9d. köt. 295d. lap.)

Mohács i  s e l yemt eny  ész tö  t á rsaság.
A selyemtenyésztő - társaság Mohácson, mellyet Hermann 

János, második m egye-orvos, több más tekintetesb férjfiak’ 
egyetértésével rendkívüli buzgalommal életre hozott, a’ legjobb 
elómenettel dicsekszik. Baranya vármegyétől hatalmasan pártfo- 
goltatván, Somogy vármegye’ első alispányától, Czindery  László 
ártól, hathatósan segíttetvén, és Csapó Dániel Tolna megyei volt 
alispány úrtól eredeti olasz szederjfákkal gazdagíttatván, jelenleg
10,000 illyes fával bir.

E 1 e g y.
Victoria angol királyné szembetünőleg kicsiny, ’s azon számos 

arczképek közül, mellyeket most mindenütt olly pazarul kitéve lát
hatni, egyhez sem hasonlít tökéletesen. Orra finomul görbült, 
szemei nyíltak, kékellők, haja szőke, melly a’ magasztalt geszte
nyebarna szilibe — az angol szépség’ elemébe — átsötétülni mintegy 
ígérkezik, ’s a’ szépen domborodott, kissé magas homlokon kis 
füléig a’ legegyszerűbb simaságban vonul alá. Ajkai élettől dagad
nak és eleven pirosságban égnek; nem úgy teljes arczai, mellye- 
ken bágyadt, de nem beteges haloványság ömlik el. Szája mindig 
zárva, ’s ez némi eltérés az angol szépségtől, melly a’ fejér foo-ak’ 
sorait láttatni szereti. Victoria igen hajlandó a’ testességre, mint 
apja volt, minélfogva neki a’ mindennapi lovaglás mint legjobb óvó
szer tanácsoltatott. Észrevehetői magatartásán, hogy királyi mél
tóságát teljesen érezi.

Hullban nem rég egy fiatal asszony jelent meg a’ törvényszék 
előtt ’s panaszt tett egy férjfi ellen, ki tőle csókot rabolt. Az em
ber, igy szóla a’ fiatal nő nagy boszankodással, házába tolakodott, 
őt átkarolta ’s megcsókolta. — A’ biró a’ csókrablót 40 shilling 
kárpótlásra, hathéli fogságra ’s a’ költségek’ megtérítésére Ítélte.

Lyonban szétpattanás történt gas által és pedig onnan ere
dő, hogy a’ patkányok az ó lom  vezető-csőket átrágták.

Münchenben az idei lábmosásnál (nagy csütörtökön) 12 
öreg ember közül a’ legidősb 94, a’ legfiatalabb 86 éves, összesen 
1052 évesek voltak.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Első esztendei folyam at 1838.

É s z r e v é t e l e k
a’ Korunk czímű czikkedyt érdeklő Válaszra.

Mondott némellyeket a’ Korunk' czímű czikkely’ írója, mely- 
lyekben többen nem fogtak vele kezet; de volt azért szavaiban sok 
igazság; ’s ha hellyel közzel élesb színeket választott is előadá
sában, azt a’ félre-nem-ismérhető jó szándék bizonyosan kimenten
é k — Vannak egyébiránt a’ reá adott Válasz ban is több állítások, 
mellyeket t. irójok tán maga sem hisz, vagy inkább mellyekről 
előre meg van győződve, hogy következés nélkül hangzandanak 
el a’ publicumban.

Én sem oszlakozhatom — mb — ur’ szertelen aggódásiban; 
mert gyermekekhez illő, képzeletteremtette rémektől rettegni; 
de azért még nem tarthatok B. úrral sem, ki egészen gondtala
nul hagyná a’ nálunk jelenleg uralkodó political vitákat; hanem 
illő irányt ’s mérsékelt hangot szeretnék én adni azoknak, ’s igye
kezném szükséges korlátokat szabni, nehogy egészen kényök 
szerint csapongván, gyászos tettekké fajulhassanak; ’s annálfog- 
va azt is szemmel tartanám: hol és kik által folytattatnak; mert 
nyílt elméjű emberek közt azok csak hasznosak; ellenben a’ nép
tömeg közzé jutván, legdühöngőbb, legpusztítóbb zendületekre 
szolgáltathatnak alkalmat.

Hogy az illy vitáknak én sem vagyok ellenségük, jelen É szre
vételeim' közlése tanúsítja. Vélemény egyébiránt az, mit a’ Korunk' 
szerzője, valamint az is, mit a’ Válasz' t. írója e’ lapokban elmon
dott, ’s vélemény az én észrevételeim i s ; ’s minthogy mi ollyanok 
előtt mondjuk el azt, kik fontolhatnak, Ítélhetnek, ebbeli vitánk
nak bús következménye bizonyára nem leend; sőt ha helytelen, 
el fog az teljesen hangzani, úgy hogy állitásinknak legparányibb 
következése sem lesz észrevehető; de szeretem hinni, hogy mind
hárman igazat akartunk szólani, ’s azért ki tudja, nem hintünk e el 
magot, melly imittamott csirára fakadhat? mert különben nem 
vitázunk , hanem czéltalanúl csevegünk.

Önhaszon rugója a’ honunkban jelenleg hirdetett ’s czélba 
vett rögtön újítások, szabadság ’s egyenlőség ellen szegiilőknek; 
igenis , de azon önhaszon , mellyet törvényes szabadságuk’ ’s bir
tokuk' megtarthatási joga, ’s azon meggyőződésök szül, hogy az 
ország’ boldogsága szilárdabb lábra csupán szükséges, kor- és 
czélszerü, megfontolva tett újítások által állíttathatik. De önha
szon , ’s valóságos anyagi önhaszon, egyszersmind ’s leglöbbnyire 
csakugyan egyedüli rugója a’ létező’ általányos lerontásával esz- 
közlendő újítások’ barátjának, az annyira ostromlott szabadság’ ’s 
egyenlőség’ emberének i s ; ’s pedig azon igen egyszerű oknál fog
va, hogy újítani, szabadságot ’s egyenlőséget létre hozni úgy, 
mint azt szabadelműink óhajtják, azok iparkodnak leginkább, kik

a’ fenálló réginél semmivel sem, vagy csak fölötte kevéssel bírnak; 
’s kik következőleg veszteni semmit sem, nyerni azonban ’s ha 
a’ sors úgy hozandja, tetemesen is nyerni képesek a’ zavarokban, 
mellyek nagyobbszerű , rögtön eszközlött újítások’ ’s az ő értel
műkben vett szabadság’ ’s egyenlőség’ létesítése’ alkalmával egé
szen ki nem kerülhetők. Azok kiáltoznak aristocratiánk ellen leg
hatalmasabban, kiknek semmi birtokuk, vagy olly birtokuk van csak, 
mellyet Izsák szomszéd , vagy Prokóp mester már rég zsebében 
hordoz; ’s ritka, mint téli fecske, azon férjfiú, ki anyagi önhaszon 
nélkül, csupán lelke’ tiszta sugallatából, szive’ nemes hajlandó
ságából akarja amaz ujtásokat, mellyek állal ősi alkotmányunk
nak annyi viharok’ daczára századokig épen állt fő elvei nem csak 
gyökerükben rendíttetnek meg, hanem fel is forgattatnak, ’s 
mellyekből egyik résznek minden esetre nyilványos veszteség 
mutatkozik, a’ nélkül hogy a’ másiknak tettleges világos nyereség 
ajánlkoznék. — Ha találkoznak illy férjfiak, ’s szólnak az újítá
sokról, az egyenlőségről és szabadságról, hallgassuk meg sza
vaikat; ők bizonyosan nemesen, okosan ’s módjával szólandanak 
ott, hol beszédeiket a’ hallgatók megérteni képesek, ’s hol sza
vaiknak sikere is lehet; ők fonák elveket nem hintendenek; de 
iparkodjunk gátolni tehetségünk szerint mostani újítóinknak több
nyire megfontolatlan beszédeit; mert bár igaz volna, hogy a’ vita
tó’ véleményének a’ közönség legott vakon ne hódoljon! Ismérjük 
a’ néptömeget; ’s van nálunk ezen újítóknak, ezen szabadságot, 
egyenlőséget vitátoknak egy neme, melly csak erre akarhatni; 
’s pedig a’ tömegben szendereg nagyobbára az igazság’ kinyomo
zására késztő ösztön ; nincs nála tanács, nincs okosság ’s meg
választás; lármával, nem értelmes fontolással szokott az határoz
ni; a’ képtelent is elhiszi, a’ hamisat szentnek képzeli, ’s ha fel 
izgattatott, kész az álapostolok’ hazug szavait, szinte mint a’ 
szent igazságot, vérrel pecsételni, ’s majd mindig akkor eszmél, 
akkor ébred csak fel, akkor látja hogy megcsalatott, midőn a’ 
dolgon segítni már épen nem vagy csak nagynehezen lehet.

Tegyünk fel egy vármegyét, hol sok a’ nemesség; de a’ fel
világosodott fej köztök aránylag igen kevés; hiszi e a’ Válasz' 
t. szerzője, hogy ott két felheviill fej két külön, de egyképen 
fonák, véleményre képes téríteni, ’s pedig olly megátalkodotton, 
az egyetemes nemességet, hogy a’két fél aztán vitatkozni kezdvén, 
nem állapodik meg puszta szavaknál, hanem ökölre kerül a’ dolog, 
’s a’ tömeg összeütközik, véresen, a’ nélkül hogy tudná, m iért? 
— E’ megyében már most tisztválasztás legyen; a’ nemesség első 
alispánya miatt két részre oszoljék; mindenik párt’ vezére égig ma- 
gasztalandja jeleltje’ tudományát, igazságszeretelét, hazafiságál ’s 
egyéb lelki, testi jeles tulajdonit; a’ tömeg hisz vakon — mert a 
jelellek’ egyikét sem ismérte — ’s megfontolatlanul; ütközetbe 
vezettetik, ’s barátait, ismérősit, atyafiait csépli, a nélkül hogy* )  L ásd a’ Századunk’ 21. 22 . ’s 29. sz .
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tudná, kiért. ’S ha talán fél esztendő múlva első alispánjában 
zsarnoki hajlandóságot, a’ tiszti kar ki nem állható korholásokat, 
gáncsoskodásokat, részrehajlást, szóval mindent, csak tudományt, 
igazságszereletet ’s egyéb jeles lelki tulajdonokat nem talál, kér
dezi: valljon ezen emberért k&zdö’ttem e hat hónap előtt? — Az
ért ám; de már késő, el kell várnia a’ három év’ végét. — Ez 
egy részletes és minden nagyítás nélkül előadott eset is lehet. Vall
jon tanácsos e tehát olly gyülekezetekben, hol a’ jelenlevőknek, csak 
igen keveseket kivéve, a’ szabadságról ’s egyenlőségről a’ legvas
tagabb képzetö'k van, e’ tárgyakról, vagy inkább képzeményekről 
összevissza demonstrálgatni, vitatkozni?

Az ellen, hogy kiki beszéljen, mit akar, „csak ne sértsen sen
kit“, semmi kifogás sem lehet akkor, ha a 'sértsen  szó illő legszé- 
lesb értelemben vétetik : t. i. hogy a’ beszélő se törvényt, se em
bert, nem csak tüstint érezhetőleg, de még erkölcsiképen se sért
sen meg úgy, hogy az legott vagy valaha tökéletlenebbé tétes
sék, ’s a’ nem is gyanított sértés’ következményit soha se legyen 
kénytelen érezni. — De ha valaki nem-igazat mond, ha szavaival 
álhitre veszi embertársait, bizonyosan megsértette azokat, jóllehet 
tán szép szavakkal csiklandozta is füleiket ’s látható káros követ
kezményekre egy előre még okot nem adott. — Ki tudja, hol és 
mikor kelend ki a’ m ag, mellyel szeles időben vetünk? ’s pedig 
szeles időben vetőhöz hasonlít, ki igazat, nem-igazat, okosat és 
fonákot, hol és mikor tetszik, kénye kedve szerint összevissza
papol. —

Nem „érdektelen a’ vélemények’ következményét tekintve“ az, 
valljon meggyőződésből beszél e valaki, vagy nem? Ez i s ,  az is 
hinthet veszedelmes, de hinthet üdvös eszméket ’s elveket is, ’s 
itt az tekintendő legelőbb is, valljon a’ köz és magányos érdek’ ’s 
jóllét’ tekintetében üdvös e, vagy veszély es a’ dolog, tárgy, szel
lem, vagy azon akárminő névvel nevezendő m i, mellyről valakinek 
meggyőződése van, vagy nincs, ’s miről meggy őződéssel vagy 
e’ nélkül vitatkozik? Az pedig kétséget sem szenved, hogy ki 
meggyőződésből szól, nagyobb hatással bír hallgatói’ lelkére és 
szivére mint az, ki a’ nélkül beszél; mert annak közönségesen erősb 
alapjai vannak, mellyekre szavait építi; érettebb, rendezettebb okai, 
mellyekkel beszédét támogatja, több forrásai, mellyekből okait ’s 
alapjait merítheti; midőn az, ki meg-nem-győződésből szól, aka
ratja ellen is "kitörő habozása, el nem fojtható ingatagsága által 
könnyen ’s nem akarva is elárulja, hogy mást érez lelkében mint 
miről nyelve szól, ’s annálfogva többnyire süker nélkül vesztegeti 
szavait, kivált értelmes hallgatóira. Én tehát a’ jó ügynek mindig 
azt óhajtóm, vajha minél több meggyőződésből beszélő szónokai 
legyenek!

Igaz, azt szoktuk ma már tekinteni— de nem tudom, min
den szükséges megfontolással e? — hogy mi és m ikint, ’s nem 
egyszersmind azt is: ki által vitattatik. — Ha van, ki valódi ben
ső örömmel hallgat egy okos , ifjú szónokot, ki ,,hallgasson“-t 
kiált egy agg csevegőnek, az vagyok én i s ; de megenged a’ 
Válasz-' t. írója, ha egy, szellemi tehetségekkel, gyakorlati is- 
méretekkel ’s elegendő nyugalommal biró aggastyánt minden 
esetre örömestebb ’s nagyobb figyelemmel hallgatok, mint egy áb
rándos, kevés, leggyakrabban épen semmi tapasztalással sem biró 
's becsvágytól izgatott suhanczot. Ama’ felől kezeskedik hoszú 
élete, nyugalma, hogy legalább empyricus dolgokról okosan szól
hat ; erről ábrándozása, hevessége, hogy kört, négyszögöt össze
visszakuszái; amaz, ha mást nem, jó tanácsot adhat; ez legfölebb 
is csak trücsköket szöktethet ki ’s be fejemből. Tapasztalhatta 
továbbá a Válasz' t. szerzője maga is , hogy a’ nép' tömege ál
talában jobban figyel egy meglelt, idők’ viszoutagsági közt őszbe- 
borult s annálfogva érettebbnek, okosabbnak tartott férjfiúra, mint

egy ábrándos, szökdécselő ifjonczra; ’s minthogy a’ viták nálunk 
már nem csupán ’s nem mindig értelmes körökben folynak, hanem, 
mint már érintém, sokak által a’ tömeg közzé is átvitetnek, épen 
nem érdektelen a’ vélemények’ ’s vitatkozások’ következményit te
kintve , mi és mikint; hanem arra is kell ügyelni, ki által vitatta
tik e’ vagy ama’ vélemény; annál is inkább, mert ha ősz és ifjú 
egyiránt okosan beszél, inkább hat amaz ennél, mivel az saját 
tapasztalatival is támogathatja szavait, mit ez alig, vagy épen 
nem tehet; az végre teljességgel nem érdektelen, ha szellemi te
hetségekkel, gyakorlati isméretekkel ’s elegendő nyugalommal 
biró férjfiak, vagy pedig ábrándos, kevés tapasztalatú ’s heves 
ifjaktól származnak ’s vezéreltetnek e a’ viták ’s véleményi pártok? 
mert hogy azoknál érettebb, okosabb, alaposabb gondolatok ’s 
elvek szolgálnak a’ vitatkozásokra tárgyul, ’s hogy azoktól a’ véle
mények’ vezérlésében nagyobb ovakodást, előrelátást ’s mérsék
letet várhatunk, mint emezektől, azt csak az nem hiszi, ki a’ fé
nyes nappalt a’ sötét éjtől lelki szemeivel megkülönböztetni nem 
képes.

Nem áll továbbá, legalább vallási ’s politicai tekintetben nem, 
a’ Válasz' t.írójának azon állítása, hogy ,,a’ viták bármilly ösztön
ből, bárkitől, bármikint eredjenek, károsak nem lehetnek.“ Ezt 
megczáfolják a’ világ’ minden korának, minden nemzetének törté
netei. — A’ viták vélemények’ különbözéséből erednek, ’s azon 
természeti ösztönből, mellynél fogva másokat saját véleményünk
re bírni akarunk ; minthogy pedig a’ vitatkozók’ veszélytelen szó- 
harczoknál nem állapodnak meg mindörökre, hanem igen gyakran 
tettekre is kerül a’ dolog, ’s hol szóval előadott okok nem sikerül
nek, ott végre argumenta ad hominem használtatnak, ezek pe
dig legalább azon korra ’s nemzedékre nézve, mellyben történnek, 
károsak lehetnek: önkint következik, hogy káros lehet az ok is, 
mellyből e’ teltek erednek. — Vallási vitákról szólani nem aka
rok ; ezekről az ikonoklasták' vitái elegendők az idézett állítás’ 
helytelenséginek bebizonyítására; hanem elfeledte e a’ t. válaszoló  
ur, hogy minden politicai forrongásnak, polgárháborúnak és zen
dülésnek első ’s egyetlen csirája a’ vélemények’ különbözésében 
’s az abból eredő vitákban gyökerezett? — Mi szülte a’ magyarnak 
a’ mohácsi vérnapot; mi Olaszországban a’ Ghibellek’ ’s Guelfek’ 
népemésztő harczait; mi Robespierre’ nyaktilóit ’stb. ? — vagy 
ezek nem voltak tán káros következményei a’ különböző vélemé
nyekből eredeti vitáknak?

De hiszen, utána veti ez állításának azon egy esetet, melly
ben e’ viták, ítélete szerint, veszedelmesek lehetnek; ez esettől 
pedig félni, nálunk legalább oka ’s adatai nincsenek ; sőt a’ vitat
kozások’ mostani szelleme mellett nem is félhet. De niég akkor 
sem tartaná azokat veszedelmeseknek ’s károsoknak, ha közöttünk 
a’ legérdekesb kérdések iránt véleményi pártok keletkeznének; 
’s erre például Europa’ legműveltebb tartományát (nyilván Angliát?) 
hozza fel. — Itt önmagával ellenkezik, midőn előbb lehetetlennek 
mondja, hogy a’ viták bármi tekintetben is károsak legyenek; 
’s aztán esetet hoz fel, mellyben mégis veszedelmesekké lehet
nek ; hacsak tán szerinte a' káros és veszedelm es szavak’ jelen
tései egymástól lényegesen nem különböznek? Arra pedig, hogy 
ezen egy eset be ne álljon , nem elég a’ dagadó folyam’ csilapí- 
tása, mi közönségesen csak halálba kerülő erőködéssel történhe
tik meg, hanem a' serkedő patak’ irányát kell szemüggyel kisérni, 
miszerint szélesb folyammá növekedtében ágya ollyan legyen, 
hogy partjai közt áradás és annálfogva vész nélkül haladhasson. 
Egyébkint pedig egy ’s a’ legműveltebb tartományról minden 's ki
vált kevésbbé müveit országra, mint p. o. a’ miénk, következést 
huzni nem elég, de józan logica szerint nem is lehet; ’s hogy a’ 
viták' mostani szellemében sem bizhatunk egész nyugalommal, pél-
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da Spanyolország ’s Portugália, hol a’ különböző véleményekből 
eredő viták, nem lévén, ki azokat szüntelen szemmel tartsa ’s ha
tékonyan korlátolja, egyedüli kútfői a’ gyakran megújuló dühös 
lázongásoknak, mellyek napjainkban a’ legszivrázóbb látványokat 
adják Európának. Annak, hogy nálunk a’ vitáknak pártdühöngéssé 
fajultáról adatai t. válaszoló urnák nincsenek, lelkűnkből örvend
hetünk ; ’s hogy szakadatlan leend azon örvendezésünk, arról kor
mányunk’ bölcsesége, igazsága, mérséklete ’s törvényszerűsége  
biztosítnak.

Hogy nálunk, napjainkban, leginkább a’ szabadságról’s egyen
lőségről folynak a’ viták, igen természetesnek, mert korszellemű- 
nek, találom magam i s ; de nem hiszem azt, hogy mig azok a’ 
törvényes szabadságról ’s józan értelemben vett egyenlőségről 
illő határok közt folyandanak, ellenszegülőkre vagy épen gátolni 
akarókra találjanak; azt ép elméjű ember, ’s ollyan, kinek szíve 
is helyén fekszik, soha sem teendi. — De a’ korunk czikkely’ 
szerzője, ha jól értem szavait, azokról’s azok ellen emeli szavát, 
kik szabadság’ ürügye alatt féktelenséget, ’s a’ t. válaszoló ur’ 
theoriája szerinti egyenlőség helyett, democratai általányos jog- 
és birtok-egyenlőséget akarnának tán honunkban létesíteni; ’s 
az illyen szabadság’, az illyen egyenlőség’ álapostolai’ szónoklati
nak, reményiem, t. válaszoló ur sem fog közöttünk szabad tért 
engedni; minthogy az illyest hirdetők ’s terjesztők, kik habármás 
tekintetekben’s viszonyokban igazat, de nálunk hamisat, egyiránt 
mondhatnak, minden esetre veszedelmesek alkotmányunkra ’s an- 
nálfogva polilicai állásunkra ’s nemzeti létünkre nézve.

Ha a’ Korunk  czikkely’ szerzője, a’ tőle festett viták’ követ
kezményein azért aggódik szerfelett, mert a’ nálunk most divatozó 
vitatkozások’ szelleme iránti föltételei részint hamisak ’s nem álla
nak , többnyire pedig csak lehelő legveszedelmesb oldalról tekin
tette azokat; válaszoló ur, véleményem szerint — melly szinte 
mint az övé 's Korunk' írójáé alaptalan lehet — azért nem aggódik 
egy cseppet is , mert állításai szinte nem egészen igazak, ’s merő 
hypothesiseken alapulnak, többnyire pedig csupán legkönnyebb, 
legszebb oldalról tekinti azokat. Állítja p. o., hogy nincs arra 
példa, hogy a’ szabadságért buzgó ember, kinek minden hatalom 
terhére válik, kikeljen a’ törvényes hatalom ellen. Ha nincs nap
jainkban, van elég honunk’ korábbi történeteiben; ’s logica szerint, 
mi olly sokszor megtörtént, mig az ok megmarad, ismét megtör
ténhetik ; oka pedig ezen kikelésnek, mint a’ t. válaszoló ur is 
mondja, természettől van oltva minden emberi kebelbe, ’s azon 
ösztön az, mellynél fogva semmi hatalom sincs ínyünkre, melly 
szabadságunkat szükségképen korlátozza. Ha pedig egész általá
nyossággal akart szólani ’s értetni, ’s a’ kicsinyekből nagyokra 
vitt elfogadható következményekből enged ítélnünk, láthatjuk ak
kor majd naponta, mint szegülnek törvény es elöljáróik ellen több 
helyütt az alsóbbrendű hivatalviselők ’s nem - hivatalbeliek is, 
azon színes kifogással, hogy azoknak hatalma törvénytelen; tapasz
talhatja, mint fakad tettre, ’s annálfogva mint lesz ártalmassá igen 
gyakran azon ösztön, mellyel a’ hatalom' képzelt vagy valódi s 
mindig szükséges eszközei ellen a’ szabadságot szonijuzó ember 
kebelében táplál. Szomorú példája ennek az 1831iki felső-ma
gyarországi ’s a’ tavalyi szicziliai pórlázadás. — A’ törvényt és 
rendet minden jó polgárnak azon egész kiterjedésében kell tűrnie, 
mellyben azt szabad vagy kényszerített akaratjából alkotá ’s be
hozó; ’s még azon esetben sincs joga ezen korlátokat öntetszése 
szerint áthágni vagy letiporni, midőn azok miatt a’ társas élet’ 
olly nagy áldozattal váltott gyümölcseinek mindegyikét nem éldel- 
heti is, minthogy a’ társasági, akár önkénytes, akár kényszerítve 
kötött alkutól egymaga polgártársai’ megegyezése nélkül vissza 
nem léphet. Ezen puszta hypothesisrc végre: „hátha jobb annak

Ízlése ’s Ítélete, ki a’ régi jó jogokat ’s fenálló rendet nem-jóknak 
vélvén, megváltoztatni vagy eltörleni igyekszik?“ csak azon, va
lamivel tán alaposbat hozom fel: hátha nem olly ingó azok’ Íté
lete, kik a’ huzamos időn át jó sikerrel megtartott régi jó jogot ’s 
rendet (mert hogy a’ rósz jogot ’s a’ rendnek nem is nevezhető 
rósz rendet meg kell ’s pedig jóra változtatni, abban nincs két
ség) a’ bizonytalan következésü ’s tán roszabb újjal fel nem cse
rélendőnek hiszik ’s hirdetik ?

A’ vallás’ és uralkodó szék’ szentségét hagyjuk érintetlen 
és sértetlenül; védjük mindkettőt, mint illik ’s emberi és jobbágyi 
kötelességünk megkívánja, hűséggel; ’s ha az utóbbinak kezelő 
tisztjei hibáznak, — ’s pedig hibázhatnak, mert emberek — nem 
hiú vitatkozásokkal kell azt velők tudatnunk. Ha vitáinkban a’ 
két elsőt mellőzve, ’s polgártársaink’ törvényes jogait sértőleg 
nem illetve; ha végre a’ kormányférjfiak’ hibáit törvényes utón ’s 
móddal javítatni kívánva haladunk, akkor veszély nélkül irtandjuk 
százados előítéleteinket, ’s minden káros összeütközések nélkül vi- 
lágosítandjuk fel egymást; akkor bizonyára nem leend okunk félni 
attól, hogy vitáink valaha gyászos tettekre fakadandnak. — s z _

F e l e k e z e t e s s ég .
Lestin  (Á rva  vármegyében) april. 22dikén 1838.

A’ Hírnök' 29dik számának lső lapján „Igazítás“ czím alatt 
következő sorokat olvashatni: ,,A’ budapesti német hírlap' 25dik 
számában azon emberbarátok közt, kik adományaikkal segélyt nyúj
tónak a’ pesti károsultaknak, örömmel \áthatni a'pozsonyi evang. 
lyceumbeli hittudomány’ hallgatóit’s azoknak kiküldöttjeit, név- 
szerint Borik Dániel-Jaroszlavv és Húrban József-Miloszlaw ura
kat, mint kik 100 kenyér és 60 font sajtra terjedő ajándékkal le- 
menének. — Az említett urak azonban csak az ifjúság’ egyik része’ 
adományát vitték le ottani lelkész t. Kollár úrhoz, hogy az nyelv
rokonaik ,  a’ pesti tót ajkú lakosok közt osztassák ki.“ — — Va
lóban az említett öröm nagyon meggyengül, ha gondolóra vesszük, 
hogy e’ kegyes adomány tót ajkú pesti károsult lakosokra szorít- 
tatik azon hittudomány' hallgatói által, mint a’ kiknek, a’ felett, 
hogy illyetén n yilványos , külön ajkú szerencsétlenek’ kirekesz
tése gyenyédlelen, ex professo emlékezni kellene az apostol’ sza
vairól: Cs. X. 34, 35. — Teljes dicséretet érdemel ellenben a’ 
többi lyceumbeli ifjúság, az illető helyen olly végre átadott ado
mányért, „hogy az minden vallás- és nyelvkülönbség nélkül a’ 
szerencsétlenek közt osztassák ki; magát megneveztelni sem 
akarván,“ Máté VI. 2., 3 ., következtében. —

Édes jó magyar hazánk annyi sok különböző ’s tarka hit-, 
nyelv-, rang- és sorsbeli érdekek által van fel borozdálva, gödröz- 
ve, túrva, hogy azokból eredő viszálkodásokra akármikor és akár
mi módon emlékeztetni — hacsak béke’ okáért is — nem kellene, 
sőt azokat inkább mindenkivel elfelejtetni kötelesség. — Munkál
kodni kellene, kivált evang. egyházi és oskolai tanítóinknak azon, 
ho°7 e’ hazafitlan, kereszténytelen viszólkodás az idősbek közt 
feledékenységbe hozassák, az ifjabbakkal pedig annak létezése se 
tudassák; egyesíteniük kellene nevelési iparkodásaikal hazánk’or
szágosan kijelentett kivánatival, ’s azon módról gondoskodtok, 
mikép lehetne protestáns tót ajkú polgártársainkat nyelv’ tekin
tetéből is magyar nemzeti egyesülethez — ama’ honunk’ minden 
lakosinak köz anyaszentegyházához — minél hamarább, minél szo
rosabban kapcsolni; emlékezvén Sz. Pál’ szavairól: I. Cor. 12, 13.

De fájdalom! ellenkezőt tapasztalhatni, midőn látjuk, hogy, 
kivált az evang. tudományos intézetekben, majdnem minden év
ben uj meg uj lót társaságok és szláv nyelrbeli gyakorlások
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keletkeznek — mintha nem volna eléggé megterhelve tanuló ifjú
ságunk a’ sok nyelv’ tanulásával; mintha a’ csehországi sztár, 
kinek kötelességében á ll, hazai nyelvét nem csak jól megtanulni, 
hanem kiművelni is , azt tenni vagy nem tudná, vagy restelné, 
vagy pedig reánk Magyarország’ lakosaira bízta volna. — Az em
lített társaságok és tót nyelvbeli gyakorlások más, hazánkra nézve 
szükségesebb tudománybeli előhaladást hátráltatnak, ’s az ifjakban 
olly hiúságot ébresztenek, miilyennek példáját többi közt az ide
gen melléknevekben is leljük, u. m. Yaro-, Milo-, W encel-, 
Mici-, Bogo-, Wladi- ’stb. szlávok’ neveiben, — mintha ezen 
bérmálás által a’ hajdani Marahaniának dicső emlékezetét — Hun
niáról elfelejtkezve — örökíteni szándékoznának. — Ezen szláv 
nyelv iránti szertelen lelkesülést honi oskoláinkban helyesleni szinte 
ngy nem lehet, mint azon ál-patriotismust, minőt egykor némelly 
magyar ifjaink széles karimája kalapokban, zsíros nyiratlan baj
ban, nagy tarajú sarkantyúkban ’stb. helyeztek, de a’ mellytől, 
hála Istennek, a’ most serdülő nemes magyar irtózik.

Igaz ugyan , hogy ezen oskolai tulságokat úgy kell tekinteni, 
mint visszatolásokat, mellyekre némelly honi magyar oskolákban 
divatozó rósz szokás szolgáltatott némileg okot, miszerint a’ 
felső vidéki tót ajkú ifjak, kik főképen a’ magyar nyelv’ megtanu
lása végett küldettek oda, mindenféle csúfolódásoknak ’s amaz 
istentelen „tót nem ember“ — gyalázásnak ’s más baromiságok- 
nak ki voltak téve, ’s a’ mi korosabb évekig manet alta mente 
repostum ; de ezen inhospitalis vad szokás a’ fejledező műveltség 
által már azokból is kiüzetik. — Egyébiránt a’ roszat, más rosz- 
szal — kivált ártatlan hazánk’ kárával — boszúlni meg, szííkkeb- 
lűség és szent-irás elleni tett, Róm. XII. 17. szerint. — Reményl- 
hetni tehát, hogy ágostai vallású érdemes tanítóink a’ haza’ ki- 
vánatinak azáltal is megfognak felelni, hogy a’ tanuló ifjúságba 
a’ honi nyelv iránti szeretetet illyen oskolai tót egyesületek’ ápo
lásával gyengítni nem fogják, hanem inkább a’ lehetőségig gyara
pítani törekvendenek. — Óhajtják azt a’ tanuló ifjak’ szüléi, kik 
előtt tudva van, hogy az 1830: 8. és 1836: 3. törvényezikkelyek óta 
a’ honi nyelv’ nemtudása fiaik’ jövendő polgári pályáján akadályul 
szolgáland ; parancsolják számos régi ’s újabb törvényeink ; ko
molyan áll előttünk a’ magyar haza’ szent nemtője, ’s mindnyá
junkhoz, de kivált hozzátok, nevelők! a’ keresztény vallás’ nagy 
alkotója’ szavaival szigorúan sz ó l: Sz. Lukács XI. 23. — Hall
gassunk ezen intésre, nehogy ellenkező esetben hazánk’ nemtője 
tőlünk elfordulván, boszankodva mondja reánk Üdvözítőnk’ sújtó 
szavait: „Nunquam növi vos!“ Z m ........J.

Mi a’ nép.
(Rövid eszmékben.')

A’ nép, fájdalom, inkább szerencséjük, mint bölcseségök 
után ítéli a fejdelmeket. Bölcseknek tartja őket, mig szerencsé
sek ; szerencsétlenségben a’ bölcseségen is kételkedni kezd.

Amelot.

Valamint az irók’, úgy a’ nép’ tömegének is mindig szokása 
legelőször is az uralkodót tartani minden roszak’ kútfejének, a’ 
nélkül hogy különbséget tegyenek olly status közt, hol az ural
kodó, a’ mit akar, tehet, és ollyan közt, hol kezei minden ol
dalról megkötvék. Schmidt.

Ritkán gondolja meg a’ nép, hogy a’ legjobb kormánynak 
dues mindig hatalmában, az idő’ sérveit gátolni.

,,A’ roszak’ oka gyakran az idő, nem az uralkodó.“
Cicero.

A’ legjobb staluskormányok sem nyernek köz tetszést, és sok
kal nehezebb, egy bölcsekből álló népet, mint egy philosophus 
uralkodót találni.

A’ nép csak annak barátja, ki nekihasználhat.
Mondani rdt ez ugyan; de legyünk megvallani készek,
A’ nép haszna után n é z i , b a rá tja  vagy e.

Ovidius.

Í A’ nép’ hangulatát ismérni, használni, forgatni, a’ politica’ 
egjelesebb czikkei közzé tartozik.

j A’ városok’ szava nem mindig a’ vidéki nép’ szava. Ha a’ vá- 
irosi felhőket nem lát, onnan nem következik, hogy a’ vidéken is 
I derült az ég.

Í Ki az ország’ szerencséjére ’s jóllétére, elégiiltségére’s jó- 
edvére a’főváros’ tánczaiból, báláiból és játékszíneiből von ítéletet, 
salja magát.

I  --------------
f  Helytelen következteteseket csinál azon fejdelem, ki a’ váro
si nép szerint ítéli a’ falusit.

Mig a’ fővárosokban a’ színházak fényiének ’s a’ hangver
senyek zengenek— gyakran gyászol az ország, ’s faluk és vára
tok  lángokban állanak.

h a  H ire, a’ derék general VIT. K áro ly  franczia király’ ural
kodása alatt, egykor a’ királyhoz küldetett, hogy neki mind a’ tá
bor’ szomorú helyzetét, mind az ország’ nyomorúságát rajzolja le. 
Burgosba érkeztekor, hol akkor az udvar tartózkodék, épen fényes 
ünnepélyek voltak. ,,A’ mi nt  l á t om,  úgymond La Hire, i t t  
p o mp a  és  t á n c z  k ö z t  a k a r n a k  t ö n k r e  jutni .  K ö n n y ű -  
d e b b e n  az  o r s z á g o t  e l v e s z t e n i  nem i s  l e h e t n e . “

A’ mulatsághoz szokott városi azonnal megérez minden nél
külözést, melly a’ falusi előtt már napi-renddé lön; ’s ha szenve
dések nélkül vagy épen a’ bőség’ mámorában éldegél: azt hiszi, 
hogy az egész ország’ jóllétét képviseli.

A’ nép gyakran úgy cselekszik, minta’ katona: kényszerített 
erőtcljességgel, belső érzelme ellen.

A’ népvélemények’ vezérlésénél a’ h í r l a p o k  — a’ politica’ 
országában — ha nem csarnokát teszik is az igazságnak, mégis 
hatalmas eszközt szolgáltatnak, a’ nép gondolkozásmódját forgatni.

Természetesen úgy van néha egy olly hirlapszerkesztőnek, ki 
nem fizettetik, szívében, mint olly polgárnak házában, ki ablakait 
kivilágítja. Világít mind a’ kettő, mert megparancsoltatott.

A’ nemzet’ valódi elégültségének — az ígért országnak — 
láthatására a’ hírlapok nem jó fejedelmi tükrök.

Minél inkább eltávozik a’ nép nemzeti cbaracterének jó olda
lától, annál forgathatóbb véleményében.

( Folytatjuk.)

' P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja IQ. Schmid Antal.



Első esztendei folyam at 1838.

A’ n e m z e t i  j ó l l é t rő l . * )
A’ heverésnél, dologtalanságnál, magányos embernek sincs 

nagyobb veszedelme; de ha ezen kórság egész nemzetet, vagy 
annak bizonyos részét, egy egész embertömeget, meglep, már 
akkor a' társasági rend sokáig épségben nem állhat fen.

Tökéletes polgári alkotmány még soha sem volt, ’s ez okért 
minden alkotmány, ha ugyan állandó akar lenni, tartozik a’ kor 
szellemévet előmenni, ’s a’ szükséges folytonos javítások’ elvét 
örökre elfogadni. —

De a’ szükséges javítások közt is nagy a’ különbség, mellye- 
ket egymással elcserélni ’s az utóbbi szükségesnek elébe tenni, 
sokszor nagyobb rúgás, nagyobb vesztesége a’ közjónak, mint 
semmit sem tenni. Egy hibás lépés századokkal visszarughatja 
egész nemzetek’ közboldogságát.

A’ fényüzési intézvényeknél mindig előbbvalók az életet vagy 
léteit tárgyazó rendszabások és javítások, elannyira , hogy midőn 
ezek nélkül amazok minden lehető áldozattal támogatva sem állhat
nak fen, fenállanak önkinl, minden áldozat és erőltetés nélkül, ha 
a’ nemzet emezeket bölcs alapra helyezte és fejedelmi bőkezűség
gel gyámolította.

Arról ma már kérdés sincs többé: kell e valamelly, még a’ 
legjobb alkotmányban is, szakonkint, a’ kor’ szelleméhez képest, 
javítást behozni? — hanem az a’ kérdés: a’ tömérdek sokféle szük
séges javítások között, hogy ugrást és káros lépést ne tegyünk, 
’s az utóbbit az elsőbbivei föl ne cseréljük, mellyik volna elébbva- 
ló , és minő rendet kellene a’javításokban az emberi társaságok
nak követni ? Olly kérdés ez, melly elég tág mezőt nyit a’ leg
mélyebben látó honfiaknak, róla vitákat és tanító értekezéseket írni.

Illy fontos tárgyban leczkét adni, magas elmék’ dolga. De 
hogy azon érdemes honfiaknak, kik a’ haza’ boldogítása’ ügyében 
többféle folyóiratinkban hatalmas tollal dolgoznak, ’s kiknek buzgó 
Írásait minden hő honfikebel örömmel olvassa; hogy mondom azon 
fáradhatlan hazánkfiainak és avatott publicistáinknak én is némi 
hasonszenvíí adatokkal szolgálhassak, ’s az olly igen tenyészni 
kezdő ál-korszellem’ lázkórságának némi gyógyszert nyújthassak: 
hazafiúi kötelességemnek ismérem, e’ czélra annyit, mennyi tőlem 
kitelik, valahányszor időt nyerhetek magamnak, néhány őszinte 
sorokban olvasó és gondolkodó közönségünknek bemutatni. Ha 
tévelygek, csak úgy használok, mint ha jó utón járok. (?)

A’ mai korszellem’ czímvonásai közt legkitűnőbb a’ tudo
má n y o s  b e t y á r s á g .  A’ tudományok felvilágosítani látszanak 
nagy részünknél a’ büszke emberi elmét, nem a’ szelíd anyater

*) Folytatása a’ Századunk’ 23dik számában közlött ugyanilly czímú 
értekezésnek.

mészethez közelítésre, hanem az ő szent törvényeinek felforgatá
sára; holott minél közelebb jönne az emberi nemzet és társaság 
a’ titkokkal és rejtvényekkel teljes, szólani nem tudó, hanem csak 
ujjal mutató anyatermészethez, annál boldogabbá tehetné magának 
azon rövid pályát, mellyet neki a’ gondviselés kiszabott, saját szor
galmához és igyekezeteihez, bölcs vagy balga intézvényeihez ké
pest, jól vagy roszul átfutandót.

Kormányoz ma már minden tudósocska, politizál minden olva
só, országok’ sorsát rendezi, constitutiót osztogat, szabadságot ta
nít, proselytákat szerez, vallást felforgat, ront, bont, javít min
den , valaki csak tudósnak ’s műveltnek tarja magát olly értelem
ben, melly saját énjének leghizelkedőbb.

Való, hogy a’ súrlódás mulhatlanul szükséges az igazság’ ki
találására,’s e’ czélra az ál-avatottak, vagyis tévelygők, ál-tanjaik 
által annyit tesznek nemlegesen, mennyit az avatott tudósok tettle
gesen eszközölnek; de hogy az oppositio káros ne legyen, ’s az 
elcsábultak’ száma nagy erőre, szótöbbségre ne kapjon, illő e’ 
súrlódást annyira határok között tartani, hogy a’ javítás’ heve ne 
perzseljen, hanem csak csendesen melegítsen. — Bármelly emberi 
indulatnak nagy foka olly részeggé teszi az embert, mint a’ bornak 
feleslege; márpedig részeg embertől soha józan észt, érett, hi
deg és üdvös megfontolást ’s Ítéletet nem várhatni. — Észt terjesz
teni tehát az indulatok’ és érdekek’ részegségében, kötelessége 
minden józan hazafinak.

Kinek semmi dolga, szerez az dolgot magának, de nincs kö
szönet benne. Ugyanis embernek nagyobb kínt ki sem lehet gon
dolni, mint heverni. Nincs rém, mellyet ember inkább kerülne, mint 
az unalmat. — Boldog, kinek a’ sors hivatalt adott, mellyből háza’ 
népét is tisztességesen táplálhatja, unalomról és henyélésről sem
mit sem tudván. Innen érezhetői, milly boldogtalanok az olly gaz
dagok, kik a’ dolgon kívül mindennek bőviben lévén, hanyatt-hom
lok rohannak egyik gyönyörből más gyönyörbe, vagyis inkább e- 
gyik unalomból másikba (mert az örökös gyönyör nem gyönyör 
többé) — ’s igy egész életök, minden drága költségűk és 
poinpájok mellett is , csupa megelégedetlenség. Jó a’ gazdagság, 
jó a’ tudomány; de csalatkozik, ki ezekre heverés’ kedvéért 
sovárog.

Egy fő alapja a’ jól rendezett, bölcs és szilárd alkotmánynak 
tehát, olly intézvényeket tenni, hogy minden polgári tag d o l g o t  
találjon és heverésre senki se vetemedhessék. A’ heverést még a’ 
o-azdao-oknak sem lehet elvül fölvenni; de a szegényeknek ezt 
megengedni olly vétek, mellynek súlya egyenesen a’ haza’ atyjait 
illeti. A’ természet’ tárháza tömve van az ő teremtményei’ szá
mára kincsekkel, elemekkel és kiapadhatta» gyönyörökkel ; de a 
természet semmit ingyen nem ád egy teremtményének is egyenes 
utón, hanem elébb azt munkája állal meg kell érdemelnie, és csak
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az érdemlett jutalom édes, érdem nélkül még a’ jutalom is keserű 
és lealázó. A’ ki tehát munka nélkül örökös gyönyörben akarna 
élni, egyenesen a’ természet’ törvényeit forgatná fel.

Ha a’ foglalatosság’ útja el van zárva, vagy nincs kinyitva 
minden kéznek, észnek, sorsnak, rangnak ’stb., mellyek egy 
országban léteznek, nem csak léteznek bőven, de még számuk 
is évenkint özönnel szaporodik: akkor ezen polgárok kénytelenek 
— mert élniük, ruházkodniok kell, sőt a’ gazdagoktól még fény
űzést is tanulnak — magok készíteni magoknak foglalatosságot, 
mellyre csak a’ csupa unalom is ráhajtaná, hát még az élet’ szük
ségei mire nem kényszerítik az embert? — Úgy de hasznos fog
lalatosságokhoz nem kezdhetnek; mert ezeknek útja vagy egyed- 
árussággal el van zárva, vagy még ki sincs nyitva bölcs intézvé- 
nyekkel. Kezdenek tehát politizálni, kormányozni, hibát találni, 
javítani, izgágát szerezni, a’ dolgozókat is összezavarni, és ma
gokat szükségesekké tenni; ’s minthogy e’megelégedetlenek’száma 
naponkint szaporodik, úgy hogy egyik ember a’ másiknak szájából 
siet kiragadni falatját, vagy hivatalát, mert az öreg monopolisták 
nem csak meg nem halnak az ifjak’ kedvéért, hanem még a’ né
pességet is szaporítják, ’s a’ kitanult kész ifjúság’ száma évenkint 
özönmódra növekedik: innen alattomban olly veszedelmes kor
szellem keletkezik, mellynek orvoslására a’ világ’ tömlöczei és 
kinhelyei sem elegendők, sőt czéliránytalanok. Nincs ennek egyéb 
orvoslása a’ munkára ’s foglalatosságra kinyílt tág mezőnél, hogy 
kiki a’ maga tárgyában elmerülvén, ne kényteleníttessék, vagy 
inkább ideje se jusson politizálni. Más egyéb orvosság csak be
takaró, de annál \ eszedelmesb. Ha a’ földművelés nincs felsza
badítva, holott ennek számára soha sem lehet felesleges a’ népese
dés, és semmi tárgy a’ világon ártatlanabból nem foglalaloskod- 
tat, ártatlanabb nyereséget és meggazdagodást nem adhat, mint 
a' tudományos dicső földművelés, de egyedül csak felszabadítva; 
ha a’ kereskedésre sem kedvező intézvények, sem utak, sem hitel, 
sem súlyos megrovás nélküli kivitel a’ consumensekhez, vagya’ 
mi még ezerszerte jobb volna, a’ consumenseknek hozzánk jövése 
's itt nagy vállalatokban foglalkozása nincsenek és alkotmányunk’ 
egy pontja miatt nem is lehetségesek; ha a’ czéhek és monopóli
umok a’ nemesb lelkeket a’ remekelés’ utjából kitiltják; ha a’ pol
gári hivatalokból nem hal ki minden éven annyi öreg tag, mennyi 
kitanult, végzett, kész ifjakat az iskolák évenkint kirajoznak; ha 
háborúra semmi kilátás és a’ fegyvergyakorlásra semmi intézvény 
nem lévén, a’ vég nélkül szaporodó nemes ifjúság erővel asszo- 
nyi elpuhulásra, henyélésre, korcsosulásra ’s igy az erkölcsök 
hanyatlásra szoríttatnak; ha a’ haza semmi nagy vállalatokat, mi
nők p. o. csatornák’ ásása, tömérdek mocsárok’ kiszárítása, árvi
zek ellen gátak’ készítése, és ezáltal iszonyú földtérségnek meg
nyerése ’s még tömérdekebb károknak elkerülése ’stb. ’stb., nem 
tétet, és azonban a’ külföld’ előmenetele, szerencsés sikere ’s ja
vítási korszelleme még ingerli is a’ már különben is politizáló 
föld-népet: akkor nem tudok olly régi erős alkotmányt képzelni, 
melly javítás nélkül önmagát össze ne döntené.

Patriarchalis életben , midőn minden földesur saját jószágán 
élt és lakott egész életében, ’s jövedelmét hon költötte, hon há
zasodott, s a’ külföldi mesterembereket és consumenseket helyé
be liítta dolgozni, nem pedig ő küldötte ki müveikért a’ pénzt ’stb., 
azonban az örökös háborúk elnyelték volna az ifjúságnak bármelly 
nagy számra szaporodott sokaságát i s : akkor fenállhatott bízvást 
es a’ czélnak megfelelhetett a’ mi alkotmányunk, és ugyanazon 
feltételek alatt fenállhalna tán a’ világ’ végéig is. De más feltéte
lek, más okok, más sikert és műveletet szülnek; ’s igy ma, mi
dőn a’ földbirtokosoknál szinte uralkodó szellemmé válik, jószágai
kon , sőt maholnap a’ hazában sem lakni, nem házasodni, vagy 
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külföldön házasodni, honi jövedelmüket külföldön költeni, a’ hazá
ban semmit sem tétetni, ’s igy a’ honban vég nélkül szaporodó 
ifjúságnak keresetre, pénzre, élelemre semmi kilátást nem mutat
ni ’stb., illy feltételek alatt öl azon alkotmány, melly ama’ patri
archalis feltételek alatt éltet; ’s úgy látszik, maga azon aristo- 
cratia, vagyis inkább annak egy bizonyos része, melly ezen al
kotmányt valaha alkotta, siet most azt minél előbb össze is 
dönteni.

A’ földbirtokos és gazdag capitalista azt gondolja, hogy ha 
földjét haszonbérbe adja is , annak kamatjából munka és gond 
nélkül könnyen meg fog élni. Igaz ez olly országban, hol keres
kedés, hitel és szabad földművelés, szóval a’ munkás észnek nyílt 
mező van; de hol ezek hiányoznak, sőt még a’ régi kilátások is 
lassankint elenyésznek: valljon a’ haszonbérlő miből fizethet ezután 
haszonbért; az adós miből fizeti a’ kamatokat, ha a’ honban nincs 
kereset, és a’ pénz is urainkkal együtt mind külföldre siet? — Az 
igazi kereskedésnek, vagy akármi vállalatnak nem szabad csaláson 
alapulnia, hanem igazságos nyereségen és munkája’ szorgalmán. 
De már maholnap nálunk a’ haszonbérlő igaz utón meg nem élhet, 
hanem a’ legrútabb gonoszságra kell vetemednie, hogy maga is 
élhessen, a’ haszonbért is fizethesse, ha lehetséges. De ez is 
meddig lesz lehetséges ? midőn már most is sokan közülük, kivált 
a’ korcsmárosok, hogy végképen ki nem pusztultak, egyedül a’ föld
népe’ erkölcstelenségének köszönhetik, ’s mit más országban a’ 
tulajdonosok idegen utazóktól és gazdag kereskedőktől korcsmáik 
’s korcsmárosaik által nyernek, azt a’ mi tulajdonosaink saját job
bágyaik’ demoralisatiojából húzzák nagy részint; minthogy min
den gazdasági vállalataik közt legtöbb procentet hajt a’ korcsmára 
tett költség, ’s innen a’ korcsmák különös kincsforrásnak is tekin
tetnek, ’s általában jobb karban állanak, mint az iskolák és temp
lomok. Valóban sok hazafi úgy tesz a’ hazával, mint hernyók 
a’ fával, semmit a’ jövendőről nem aggódván, csak jelennen egy 
ideig legyen miben bővelkedni.

Hogy tökéletes polgári alkotmány és Plato’ respublicája nem 
létez e’ földön, azt jól tudjuk; de hogy az erős férjfiúi akarat a’ 
tökélynek véghetetlen fokait egész a’ bámulásig megközelítheti, 
csak akarja, már az is be van eléggé bizonyítva. — Kinek jól van 
dolga, az a’ más’ bajáról és szükségéről, ha elég érzéketlen szívű, 
nem sokat aggódik, sem képzelt előjogaiból valamit engedni, any- 
nyival inkább még magát,egy kis munkára, megerőltetésre ’s ál
dozatra elszánni, nem hajlandó. De a’ józan embernek tovább kell 
látni a’ mai napnál, tovább önhasznánál; mert csak más emberek 
által ’s igy feltételesen élhet meg minden ember, még a’ legdúsabb 
capitalista is. Ha tehát erkölcsiségből nem, még oeconomiából is 
kellene a’ közjót szilárd alapra állítni segíteni, ’s addig semmi költ
séget nem kímélni, valamig annak legkisebb csorbája mutatkozik, 
kiválta’ kiknek jószáguk és kedveseik vannak a’jövő kétes időkre 
hátra hagyandók! — mert a’ valódi magányos jóllét’ korszaka’s 
örökös tántoríthatlan alapja egyedül a’ közjó’ szilárd alapjával kez
dődik. — Mint ki a’ zsiványokkal vígan lakmározván, csak midőn 
haza tér, akkor veszi észre, hogy a’ magáéból ’s igy a’ maga ro
vására vigadott: hasonlóképen csak a’ magok’ rovására ’s rövid
ségére szívták időnap előtt a’ haza’ zsírját az ollyan hazafiak, kik 
a’ közjóra semmit sem áldozván, egyedül saját családjokat akar
ják gazdagságba és jóllétbe helyezni. A’ közjóban iniuden be
csületes, szorgalmatos embernek nyitva az ut istenesen meggaz- 
dagúlásra, holott közjó nélkül csak az égbekiáltó vétek tud meg
gazdagodni. Vérzik a’ becsületes ember’ szíve, olly hazában lakni, 
mellyben az uzsorás csak embertársai’ romlásán építi calculusát, 
’s mellyben a’ gazdag búzakereskedő csak a’ köz éhhelhalás' ide
jében, a' nyomorult dolgozó sokaságnak utolsó fillérjével töltheti
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erszényét. Hát már egy egész ország nem tudna tisztességesb 
és istenesb utat szabni a’ pénzkeresésre ?

Udvardy János.
( V é g e  k ö v e t k e z i k J

A ’ s z ő l ő t ö k é n e k  m a g b ó l i  n ö v e s z t é s é r ő l . * )
Babus Páltól.

Ha meggondoljuk, hogy a’ szőlőmag kó'nnyen csírázásba jő, 
mivel olly helyeken , hol a’ kertben a’ törköly elhányatik. mindjárt 
az első évben százával bújnak ki a’ szőlőcsemeték; ’s hogy még 
a’ smyrnai nagy mazsolának, melly tésztába használtatik, mag- 
vaiből is , egy kis szorgalommal ültetvén e l, olly szőlőnövények 
termesztettek, mellyek a’ szabadon, födetlenül és gondviselés nél
kül, még az 1829/30-diki kemény telet is sértetlenül kiállották: 
könnyen azon hiedelemre csábittathatnánk, hogy semmi sem köny- 
nyebb,minta’ szőlőváltozatokat újabb ezerekkel szaporítani. Ennek 
azonban ellenmond azok’ tapasztalása, kik szabad vidéken egy uj 
szőlőfaj’ növesztésével foglalatoskodtak. Mert a’ milly hamar ki
bújnak a’ magból a’ szőlőnövények, épen olly lassan erősödnek 
meg a’ gyümölcsözésre; a’ mi, véleményem szerint, minden vad 
gyümölcsfánál többé kevesbbé igy van.

Hat év előtt őszkor szabad vidéken ugyanegy időben ültettem 
el egy 7000 □  ölnyi nagyságú ’s legalább 50 — 60 különféle sző
lőfajjal ellátott hegyről és egyszersmind a’fűszeres boltokban árui
tatni szokott nagy mazsolákból magokat; mindkettő kihajtott majd 
egy időben a’ legközelbi tavaszkor, mindenik nemből átültetek a’ 
következett évben ott helyben körülbelül tizenkettőt jó kerti föld
b e ; ’s illy hoszú idő után azidén hozott végre egyetlenegy, belföldi 
magról növesztett tőke egy fürtöcskét, mellyről, minthogy első gyü
mölcs, jövendő jóságára és jelességére nem lehet következést huzni.

Hogy a’ szőlőtőkének az ápolásra és mesterséges segélynyúj
tásra leginkább szüksége van, senki sem tagadandja, a’ ki tudja, 
hogy a’ vadszőlő — vitis vinifera  — melly Pozsony’ tájékán is ápo
lás és gondviselés nélkül rendkívüli tetemességre jut és a’ legna
gyobb fák’ tetejéig felhat, csak apró, savanyús, kékvörös szeme
ket terem; hogy az abbahagyott, azaz már nem müveit szőlőhe
gyeken a’ legjobb fajok is évről évre kisebb, a’ müveitekkel sem iz’ 
sem nagyság’ tekintetében épen nem mérkőzhető szemeket hoznak ; 
hogy még a’ legjobb fajú bujtványok is sokkal későbben kezdenek 
hajtani ’s hamarább tönkre jutnak, ha a’ második vagy harmadik 
évben nem homlíttatnak.

Ez és hasonló észrevételek azt sejtetik velem, hogy czélomat 
új fajok’ létrehozásában bizonyosan előbb elérendettem, ha az 
egyes venyigéket homlítottam ’s igy azokat mesterség’ segítsége 
által előbb önállókká tettem volna. Mit értek homlítás alatt, lát
ható részint az itteni szőlőművelésről Andre' gazdasági újságai
nak 1817 — 18-dik évi folyamatában általam adott bő leírásából, 
melly „Pozsony és vidéke“ czímű német munkámban is kinyoma- 
tott, részint annak Schams barátom’ „Magyarország’ szőlőmű
velése“ munkájában közlött kivonatából. De minthogy meg akarék 
győződni, mennyi időt kíván egy magból növesztett, nem nemesített 
szőlőtőke természetes utón tökéletes kifejlésére, ez okból ezen 
különben czélszerű módot használnom nem lehete. Egyébiránt * 31

* ) A’ szőlőművelés egyik főága leven honi gazdaságunknak, a’ jelen 
é rte k ez é st, m ellynek t. szerzője mint jeles borosgazda több illyne- 
mü munkái á lta l már rég  e lh íresü lt, közlésre méltónak tartottuk, 
annyival inkább , mivel az a ’ külföldön is illő m éltatást nyere. 
(L . Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenb»ues in 
den königlich preussischen Staaten . XXIV. Lieferung. Berlin 1836.
31 — 36. I.) .4’ s z e r k .

valljon minden nem-nemesített szőlőtőke illy későn fejlik e ki a’ ter
méshozásig, vagy tán csak néhány faj illy makacs; vagy nem mutat
koznának e más körülmények közt tán kedvezőbb eredmények nem 
merem elhatározni De föltevén, hogy hoszú vagy rövid — meleg
ház’ segedelmével a’ legrövidebb — utón illy uj szőlőfajok létre 
hozatnának: kétlem mégis, hogy azokat a’ kertművelés’ ápolásá
ra fenálló egyesület, tekintet nélkül a’ helyre ’s egyéb körülmé
nyekre, föltétlenül méltánylaná, és pedig tapasztalásból merített 
okokból. Tudomás szerint ugyanazon szőlőfaj, gy akran fél mérföld- 
nyi távolságban ’s a’ hegyhajlás’ különböző szögében vagy külön
böző földben, más meg más termesztményt ad. — Hadd világosítsa 
fel példa a’ dolgot. Sz. György ön, Pozsony tól félmérföldnyire, bi
zonyos szőlőfajból (mellynek neve Pozsonyban Zapfler) kedvező 
években, midőn a’ szemek mazsola alakúvá lesznek, olly jó bor 
készíttetik, melly sz. györgyi aszúbor név alatt a’ külföldön, kivált 
Sziléziában már 200 év óta érdemlett hírben ál), mig ugyanazon faj 
Pozsonyban csak savanyú, legfölebb középszerű asztali bort ad. 
Ugyanazon fajból, mellynek aszú szemeiből a’ Hegyalján a’ nemes 
tokaji készíttetik, több mint 40 év előtt sok ezer bujtványokat ül
tettek el Ukrániában az orosz kormány’ költségén, de tokaji aszú
bort mégsem termeszthettek. — Hasonlót próbált Pozsony’ kö
zelében az ausztriai határszélen T. gróf, ’s csak közönséges bort 
nyert, mig ugyanazon kertben a’ valódi burgundi venyigékből ne
velt szőlőtőkék a’ burgundi bornak nem sokat engedő derék italt 
adnak. — Illy példákat még nagyobb számmal felhozni nem volna 
nehéz ; de e’ kevés is csak annak megmutatására szolgáljon: hogy 
a’ szőlőfajok’ létrehozása a’ szőlőművelést föltétlenül elő nem moz
dítja, ha egyúttal próbák állal ki nem eszközöltetik, milly helybeli 
körülményekben lehet ezt vagy amazt haszonnal ültetni és művelni. 
Mert valamint egy ember sincs egészen haszonvehetetlen, ha azon 
helyre állíttatik, melly személyiségével és erejével megegyez; el
lenben maga a’ virágok’ királynéja, a’ rózsa, csak dudvának tekin
tendő, ha a’ lóhervetésen teng: úgy egy szőlőfaj sem egészen rósz, 
ha a’ föld és éghajlat által vele egyező helyre ültettetik és czélsze- 
rűleg ápoltatik. ’S ez okból tanácsosabb, jó szőlőfajok’ magvai- 
ból uj fajokat hozni létre, mint valamelly melegebb éghajlatból 
hidegebbe, gyakran 50 mérföldnyi távolságra, a’ venyigéket vagy 
bujtványokat hordatni. Ennélfogva nagyon is rósz névén veszem 
azon tudós Íróktól, kik újabb időkben a’ szőlőművelésről írtak, 
hogy a’ szőlőfajok’ felszámlálásakor e’ vagy ama’ felett olly irga
lom nélkül pálczát törtek.

Ha a’ szőlőből csupán köz italra, nem pedig nagy asztalokra 
való bort akarunk termeszteni: egy faj sem föltétlenül rósz, kö
vetkezőleg az uj fajok’ termesztése nem felesleges.

Ez eltérő véleménynek ugyan mindazok ellenmondanak, kik 
irományaikban csak egyes, mint egészen kitűnő fajok’ termesztését 
ajánlják, sőt — mint Schams barátom — épen minden fajt különösen 
akarnak sajtoltatni ’s a’ belőle nyert mustot egészen külön kezel
tetni. Bátorkodom ez eltérő nézetemet következő észrevételek ál
tál támogatni. A’ bor, legyen bár csekélyebb vagy nemesebb fajú, 
nem egyszerű anyag, hanem több, a bort alkotó egyszerű vegy- 
részekből van összetéve, ’s a’ jobbik az, melly ben minden részei
nek lehető egyenlő vegyiilete van meg; valamint az a’ legjobb, 
mellyben csak a’ bort alkotó legnemesebb részek, mint czukor- 
anyag és borszesz, összeegyezőleg uralkodnak. Ez anyagok kép
zése és kifejtése a’ szemekben nem lehet minden fajoknál egy és 
ugyanaz, egyiknél a’ czukor-, másiknál a nyálka- s harmadiknál 
még más valamelly anyag uralkodván s a’ többinek rovására ki
fejlődvén.

Csak a’ szőlőművelésre különösen kedvező időjáráskor, mi
nőt vidékünkön a’ 19-dik században csak 4-szer, 1808, 11,22, es
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27-ben *') értünk, ezen anyagok egyiránt és tökéletesen fejlődhet
nek ki minden egyes szemekben, ’s ekkor derék bort lehet egyes 
szőlőfajokból is termeszteni. Hogy a’ tokaji, ménesi és sz. györ- 
gyi asznborok csak egyes és igen kevés szőlőfajokból készíttetnek, 
ez azon állításommal: „hogy a’ jó borhoz, általában, a’ különféle 
szőlőfajok inkább használhatók, mint [egyesek,“ épen nem ellen
kezik, minthogy ezen aszúborok’ készítéséhez, mi tudomás szerint 
nem minden évben történik, csak azon teljes érettségükben össze
fonnyadt aszú szemek használtatnak, mellyekben a’ bort alkotó min
den anyag’ vegy tani (chemiai) kifejlési folyamatja tökéletesen vég
hez ment. Egyes szőlőfajokbdli mustokkal tett próbák épen nem 
voltak olly kedvező eredményüek, mint a’ szőlő’ jósága után várni 
lehetett, minthogy az illy bor vagy mindjárt idősülése után roszabb, 
vagy legalább nem lett jobb, mint más bor, vagy idővel nem ma
radt meg jóságában olly soká, mint a’ vegyített szőlőfajokbdli bor, 
’s többnyire nyúlóssá lett. E’ mellett azonban fölteszem, hogy olly 
évek’ boráról van szó, mellyek nem tartoznak egészen a’ jelesek 
közzé, ’s a’ miilyen tudomás szerint annyi van, hogy az előbbi
ekhez olly arányban állnak, mint 8 az 1-hez. — Egyébiránt nem 
tagadhatni, hogy a’ föld’ és fekvés’ viszonyai, a’ kereskedés’ ’s áru
lás’ kivánatai egyetlen vagy igen kevés szőlőfajok’ termesztését 
is kívánatossá, sőt szükségessé tehetik. Tudomás szerint a’ zöld 
muskotály, mellynek gyümölcse kedves izü, legalább Pozsonyban, 
olly bort ad, melly azon egyébkint nem megvetendő tulajdonsága 
mellett, hogy korábban éi’ik és lesz ihatóvá, hamar megnyúlósodik, 
’s e’ miatt csekély tartóssággal bir; ’s mégsem iparkodnak itteni 
szőlőmüvelőink semmin inkább, mint e’ fajokat ültetgetni ’s a’ vég
telenségig gyarapítói; mert egy sem jutalmazza meg olly gazdagon, 
mint ez, a’ szőlőművelésre fordított költségeket és fáradságot, ré
szint nagy termékenysége miatt, részint pedig azon körülménynél 
fogva, hogy a’ belőle készített bor korábban ’s már 2-dik évében 
iható, ’s ez okból a’ későbben érő ausztriai savanyú borrokkal ha
szonnal keverhető. De a’ mi itt ’s illy körülmények közt haszonnal 
történik, már fél mérfőldnyi távolságra, péld. Récsén, világos kár- 
vallassal lehetne összekötve azon oknál fogva, mert az ottani kö
vecses földben- a’ zöld muskotály’ termékenysége nem áll olly jó 
lábon, ’s a’ többi szőlőfajok’ mellőzésével, következőleg a’ bor’ 
minőségének feláldozásával, a’ szaporaság’ rovására , az ottani 
borok’ régi hitele is eleny észnék ’s igy áruk is csökkenne.

%* *
J e g y z e t e k  a’ f e n t e b b i  k ö z l e m é n y r e .

Mit a’ közlő ur a’ bornak magróli termesztéséről mond, igen 
helyes; mert mihelyt valamelly csak gyönge gyökértőkével biró 
magnövény mindjárt 2-dik évében olly helyre hozatik, melly nem 
bővelkedik kerti földdel, ’s nyáron gyakorta kiszárad — mint ez a’ 
szőlőhegyeken történni szokott — ’s igy a’ gyönge gyökerek ösz- 
szefonnyadnak, a’ tőke csak silányul növekedhetik ’s kedvező ered
ményeket nem adhat, mint ezt Ballus ur is megmutatta. Nem 
latjuk azonban szükségesnek , egyik túlzásból a’ másikba lépni ’s 
a’ magnövényekel azonnal melegházban növeszteni; illy módon 
épen olly kévéssé lehetne mint a’ szőlőhegyen, az 1 éves növé
nyekből erős venyigéket és tökéletes fürtöket nevelni. — Ha uj sző- 
lófajokat magról akarunk növeszteni, akkor iparkodásunk a’ mag- 
növénv’ első életéveiben különösen oda járul, hogy annak gyökér-

* )  E ’ közlemény 1833-ban  Íra tván , nem em líttetheték benne az 1834- 
dik esztendő.

tőkéjét a' lehető legerősebben kiképezzük, hogy igy jövendő helyén 
elég tehetséggel bírjon, erős gyökereket ereszteni a’ föld’ mélyébe, 
hol a’ földszinen tartósan uralkodó szárazság sem tehet neki tete
mes kárt. — Legkönnyebben elérni ezt, ha a’ magnövények az első 
évben melegágyban növesztetnek ’s őszig abban ápoltatnak, télen 
által fagytól ment helyre ültettetnek ’s tavaszkor jól müveit kerti 
ágyakba helyeztetnek. Itt maradnak bevégzett 3-dik evőkig, midőn 
aztán veszedelem nélkül a’ szőlőművelés’ szabályai szerint bármelly 
tetsző napsütött (nem hideg) helyre áttétethetnek. — Már 5-dik 
évben számolhatni középszerű ’s a’ 6-dikban jó szüretre; legalább 
úgy történt'Berlinben a’ följegyzett művelés mellett, melly szerint 
sz. lőrinczi, koraérő lipcsei és kék malvasiai szőlőknek egy sza
badon álló falon felfutó 5 6 éves magnövényei’ majd minden
darabjáról 12 — 16 legtökéletesb fürtök szedettek. — Tökéletesen 
megegyezünk Ballus ur’ nézeteivel, mellyek szerint ugyanazon 
szőlőfaj különféle helyeken gyakran annyira elütő becsűvé lesz. — 
Itt nem csak a’föld alsóbb rétegeivel együtt’s a’ napsütött, magas 
fekvés munkál; hanem a’ nyugat és éjszak elleni védelem, nyílt 
rés a’ meleg lapályok és völgyek felé, úgy hogy a’ hideg légfo
lyamok kizáratnak ’s a’ szőlők’ helyére csak a’ melegek érnek; a’ 
közel levő szirtek a’ nap’ folytában felfogott meleget éjjel kibocsát
ják, a’ fehér falak a’ napsugárokat visszaverik, a’ földben levő 
mész a’ föld’ munkálatát emeli; források és esővizek’ előmozdítják 
ugyan a’ venyigék’ növését, de a’ szőlőszemek’ borszesz-tartalmát 
kevesbítik. — Mind ez többé kevesbbé haszonhajtólag vagy károsan 
hathat e’ vagy ama’ szőlőfajra: azokból tehát, hogy valamelly faj 
felől ítélhessünk, azt minden esetre különféle helyeken meg kell 
próbálni ’s minden fen kitűzött körülmény iránt tekintettel lenni.

E l e g y .
Basilio G arda , carlospárti spanyol vezér, mint közkatona 

kezdette el hadi pályáját; 1811dik évben hadnaggyá ’s 1812ben a’ 
castallai ütközet után Valenciában első segédtisztté lön „Corona“ 
nevű ezrednél; testi ereje ’s durva charactere voltak, mik őt aján
lók. Együtt táborozott Morilloval Amerikában, ’s 1824ben mint 
ezredes tért vissza; ekkor san-lucari parancsnokká tétetek; de 
hivatali kái’potlást nem nyerhetvén, csakhamar leköszönt ’s vissza 
akart vonulni szülőföldjére, O-Castiliába. Azonban Madridba ment, 
1828ban segovai parancsnokká, ’s aztán Logrono kerület’ katonai 
kormányzójává neveztetett, hol don Carlos' részére nyilatkozván, 
egy bandát alkota. Basilio Garcia 57 esztendős, magas és erős, 
nyers és tudatlan ’s legkisebb megfontolási tehetséggel sem bir; 
se’ nem szerettetik, se’ nem tiszteltetik.

Korunk’ hires nőiróinak egyike, Schopenhauer Janka (Jo
hanna') f. é. april. 17ke’ éjén hirtelen, de csendes halállal múlt 
ki Jénában lpánya’ karjai között. Született 1770. Danzingban. Min
den munkái 24 kötetben jelentek meg 1831. U azokat lelki barátja 
Fernoiv életével kezdé meg (Tübingen 1810), mellynek Írására 
a’ Cotta-könyvkereskedés által biratott. Isméretesek angol-, skót- 
és francziaországi, ugyszinte rajnamelléki ’s németalföldi útleírá
sai, de leginkább „Gabriele“ czímű munkája.

A’ részvénytársaságok feletti biztosság által meghatározott 
áttekintés szerint jelenleg Francziaországban 1039 illyen társaság 
van, 1008 millió tőkepénzzel l 1/» millió részvényekben.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmíd Antal.



V i s z o n v á l a s z o k
a’ Századunk’ 29. számában Korunk czikkelyre adatott Válaszra.

I.

A’ Századunk' 29dik számában „Válasz a’ Századunkban 
Korunk  czím alatt találtató czikkelyre“ felirattal egy értekezést 
olvasok, melly sajátképen semmi ,,válasz“- t , hanem egy igen 
alaptalan vádat foglal magában, azt t. i., mintha én a’ vitatkozá
soknak ellensége ’s üldözője volnék, vagy épen félnék tőlök. 
Egyszersmind azonban némelly kedvencz ideáit fejti ki a’ szerző, 
mellyek inkább tettleg bizonyítják nézeteim’ helyességét, hogysem 
azokat legkisebb részben is megczáfolnák. — Csupán azon okból, 
nehogy a’ Válasz’ tisztelt írójának újólag alkalmat adjak, engem 
a’ viták’ ellenségének nyilatkoztatni, jónak tartom itt, mindenek 
előtt vitatott értekezésem’ értelmét és tartalmát röviden ismételni. 
Veleje ez: „Édes jó hazámfiai, ti, kik a’ kifejlésnek, előhala- 
dásnak ’s javítások utáni vágyásnak és törekvésnek korszakában 
éltek, ime lássátok itt e’ kornak egy képét, mint az nem csak itt 
Magyarországban, hanem szinte az egész müveit világban mutat
kozik; lássátok a’ kérdéseket, mellyek körül a’ viták leginkább 
forognak; ne resteljétek az okokat is vizsgálatra venni, mellyek e’ 
vitákat, e’ küzdést annyira feltüzesítik: ’s akkor, reményiem, meg 
fogtok győződni, hogy az e’ kérdések feletti viták, ha okkal-mód- 
dal történnek, épen nem ártalmasok, sőt tanulságosak és hasz
nosok; ne kárhoztassátok eleve a’ lángbuzgalmától könnyen elra
gadtatható fiatalságot; ellenben őrizkedjetek az önző czéluaktól, 
szenvedélyektől, pártdühtől; távozzatok és féljelek a’ lázítóktól, 
’s vessétek meg a’ gyáva árulót. Magatok’ ’s embertársaitok’javát 
előmozdítani akarván, legyetek vigyázok ’s ovatosok az eszközök’ 
megválasztásában. — Ha mindezekben e’ mi korunkra ismértetek, 
mi könnyen megtörténik, ha szokott körötökön valamivel túl pil
lantotok, akkor lássátok, ha valljon ezen kor egészen új e , vagy 
talán hozzá hasonlót többet’s több helyen mulatnak a’ történetek; 
a’ midőn úgy fogjátok találni, hogy illyen forrás^ és fejléskorok 
már többször fordultak elő, de hogy a’ vallás és a’ törvények csak
nem mindig jó véget és irányt adtak azoknak; kövelkezéskép, ho- 
nosim, tiszteljük a’ vallást, a’ törvényt és a’ kormányt, melly 
mind a’ kellőt védi ; kiváltképen pedig mi magyarok tegyük ezt, 
kik törvényeinket magunk alkotjuk ’s kik a’ vallásnak és kormány
nak minden időben olly sokat köszönünk. Legyünk türelmesek, 
mérsékeltek, egyezkedők, és hajoljunk meg a’ rendnek, hogy 
egykor utóink korunkról mondhassák: az egy viharos, a’ viták
nak és fejtegetéseknek kora volt, de épen nem üres vagy elve
szett kor, mivel a’ polgári jóllétet ’s boldogságot felvirulni segí
tette.“ Valljon hol van ezekben legkisebb nyoma is annak, mintha 
a’ vitatkozásokat gyűlölném, kárhoztatnám, vagy épen félnék tő

lök? hol van itt egyoldalúság vagy nagyítás? holott értekezésem 
végén magam mondom: „engedjük meg kinekkinek , hogy néze
teit szerényen ’s kímélettel előadhassa“ ; hol és mikép tehetné ezt, 
hanemha a’ vitatkozások’ mérték - és törvényszerüleg szabad út
ján? — Valljon a’ „vélemény“ hazánkban áru ’s kereskedési ozik- 
kelye,  valljon egyik vagy másik politicai hitvallás egyszersmind 
modus acquirendi e , ’s mellyik hoz kövérebb kamatokat? azt én 
valóban mindeddig nem vettem fontolóra, ’s mind magamat mind 
honfitársaimat többre becsülöm, hogysem azt kiszámolnám. — 
,,A’ szabadság, úgymond a’ Válasz’ írója, nem a’ törvény’ jótéte, 
hanem a’ természet’ ajándéka.“ Ha a’ V. i. „Korunk“ czikkelyemet 
figyelmetesen olvasá, akkor a’ szabadság’ különböző felosztásait 
olt láthatta ’s egyszersmind megtanulhatta volna, mellyik szabad
ságot lehet és kell a’ természet’ ajándékának tekinteni. Hlyen 
szabadsággal élnek a’ lég’ madarai ’s a’ rengeteg’ őzei; de szint
iilyen szabadsággal élnek a’ keselyűk ’s a’ farkasok is, mellyek 
őket széttéphetik. A’ ki tehát ezen állapotot szereti ’s inkább em
berevők mint polgárisodon ’s müveit emberek között kivan élni, az 
bízvást elmondhatja, hogy ,,a’ rend nyűg, ’s a' törvény szükséges 
rósz.“ De én akarom hinni, hogy itt a’ Válasz’ Írója csupán a’ 
fenyitö  törvényeket értette. —

Különösen gyűlöletesek a’ Válasz’ Írója előtt e’ szavaim : ,,a’ 
régi, jó jogok . . . ’stb.“ ; ’s kérdezi, valljon azért tartom e 
azokat jóknak, mivel régiek, vagy mivel nekem tetszenek ? Köny- 
nyű volna, e’ kérdést megfordítva ő hozzá intéznem; de akkor én 
is, úgy mint ő, felelet helyett kérdeznék: azérlis egyenesen fele
lek ’s azt mondom, hogy e’ jogokat régieknek nevezem, mivel 
csakugyan azok, ’s jóknak, mivel, ha jók nem volnának, alig le 
hettek volna olly régiek. Ha nekem tetszenek e? némellyek igen, 
némellyek nem; mint ez általában igen viszonyszerű. Azon jog, 
miszerint életemet védelmezhetem ’s pénzemet adósaimtól vissza- 
kivánhatom, nekem, igenis, jó jogok, bárha talán ellenfeleimnek 
nem azok; szintúgy azon jog, miszerint szomszédom’ erdejében 
vadászhatok, nekem, igenis, jó , de szomszédomnak aligha jó, 
kivált ha nekem nincs erdőm, melly ben ő vadászhasson.

Azon állítása a’ Válasz’ írójának, miszerint ő „azt hiszi, hogy 
némelly országokat a' fogalmakból és szenvedélyekből eredeti hi
bás lépések , de nem a’ fogalmakból és szenvedélyekből szárma
zott vitatkozások juttattak tönkre“, körülbelül annyit tesz, mintha 
mondanám: nem a’ puskapor, melly a’ golyóbist kiűzte, hanem 
csak a’ golyóbis sértett vagy ölt meg. — Ezen állítását az írónak 
’s minden ehhez hasonlót, például: „legyen a vitatkozások rugó
ja önhaszon, legyenek szenvedélyek, legyen bármi egyéb: hadd 
beszéljen kiki, a’ mit akar, csak ne sértsen senkit . . .“ más szó
val: hadd szóljon akárki, okos és bolond , józan és őrült, az igaz
ság majd ki fog tetszeni . . .  én a’ közönség’ Ítéletére hagyom;
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mert,  mint a’ Válasz’ írója mondja, „természettől van az ember
ben ösztön az igazság' kinyomozására,“ 's nyugodtan elvárom, 
mig azt, „mit mosolyogva olvasott a’ világ ’s czáfolatra sem tartott 
érdemesnek,“ senkinek sem jutand többé eszébe, kétségbe vonni.

— mb. —
II.

Nem volt még e’ lapokba felvéve olly értekezés, melly akár 
ál-okoskodásra, akár az abban kimondott elvre nézve, alkotmány- 
szerű embernek, ’s azért igaz hazafinak, figyelmét nagyobb mér
tékben gerjesztette volna, mint „Korunk“ czím alatt találtató czik- 
kelyre a’ „Válasz“ : — bizonyára csak azért felvéve, hogy a’ s z é p  
s z a v a k ,  az á l - o k o s k o d á s  — a’ korszellemi szónokoknak ál
talányos tulajdoni — arról levonatván, a’ ezélzat palástolatlan áll
jon. — Tekintsük azért az e1 tárgybani előadást szakaszról sza
kaszra, nem egy oldalról, hanem természetesen 's elfogultság 
nélkül.

Az önhaszonkeresés’ vádját a’ s z a b a d e 1 m ű e kr ő 1 *_) az 
a l k o t m á n y s z e r i n t i e k r e  terelni igyekszik a’ V álasz’ Írója; 
azonban épen „az önhaszon“ — mind moraliter, mind materialiter 
véve — „rugója a’ szabadelműeknek, vagyis az újítások’, a’sza
badság’ ’s egyenlőség’ embereinek.“ — Mert mi egyéb a’ s z a b á d 
éi  mű s é g ,  mint olly gondolkozás’, olly szólás’, olly — ha lehet, 
— cselekvés’ módja, melly sem élő törvény, sem fenálló rend, 
sem kormányzó hatalom által korlátoltatni nem szeret? És ezért 
épen ellenkező az a l k o t m á n y s z e r ű s é g g e l .  — Maga a’ Vá
lasz' Írója sem tagadja ezt, midőn a’ 229. lapon igy szó l: „Ha 
valakinek fő-nézete a’ szabadság: annak természetesen terhére 
válik minden hatalom ; mert minden hatalom korlátozza a’ szabad
ságot“ . — Tovább: „Ha valakinek terhére válik a’hatalom: ismét 
természetes, hogy nem igen nagy sympathiával viseltetik az iránt 
is, ki talán eszköze annak“ . — Még i s : „Áll ez a’ rendről i s : a’ 
rend is, érdeklő értelemben véve, korlátja a’ szabadságnak; azt is 
csak tűri, j ó l l e h e t  k é n y t e l e n ,  a’ szabadságot szomjazó em 
ber ’stb.“ — Mi természetesebb már, mint hogy a’ szabadéinál em
ber igyekezettel, szóval és cselekedettel magát a’ teher és kény
telen’ tűrt korlátoztatástól felszabadítani törekedjék? Nem ru
gó j a  e tehát a’ szabadelműnek a’ m o r á l i s  önhaszon? — De 
rugója még a’ m a t e r i á l i s  önhaszon is ; mert jól tudja, hogy a’ 
zavarban könnyű halászni, és a’ mit törvény, rend ’s alkotmányos 
hatalom kormányozta időszakban elnyerni nem lehet, arra sokszor 
a’ zavar nyithat utat; jól tudja, hogy polgárháború, országlás- 
formai változás’ és szabad társaság’ kivívása’ alkalmával számta
lanok legnagyobb hivatalt, gazdagságot nyertek : **) jói tudja tehát, 
hogy illy módon veszteni keveset — mert leginkább vagyontalanok 
a’ szabadság’ ’s egyenlőség' emberei — de nyerni, habár ezer meg 
ezer ártatlan polgár’ vérébe kerül is, mindent lehet. — Nem ru
g ó j a  e tehát a’ szabadelműnek az önhaszon még m a t e r i a l i t e r  
véve is? —

„Nem áll“ ugyan „az, hogy valamelly vitató’ véleményének 
a’ közönség azonnal vakon hódoljon;“ de áll ám az, hogy ha a’ 
vélemény az emberszeretet’, emberiség’, kivált szabadság” s egyen
lőség’ kecsegtető színe alatt ékesenszólással párosítva adatik elő, 
illy előadásnak a’ közönség, a’ néptömeg, melly az ál-okoskodást, 
a’ szónoki szemfényvesztést megfogni, megítélni nem képes, va
kon is hódoljon. Mert habár az elmélkedéshez szokott ember ösz
tönt érez is az igazság’ kinyomozására : a’ közönség, a’ néplömeg,

*) Ezen értekezésben a' szabadelmück nem a’ szónak nemesb értel
mében vétetnek, hanem ellentétben az alkotmányszeriiekkcl.

A’ szerk.
Mendez zsidó mezítláb jött a’ cadixi táborba, ’s mint Mendizabal 
fö hivatalra ’s milliókra tett szert,

melly nagyobb részben tanulatlan, nem sokat szokta vizsgálni 
okait az előadásnak; mivel természettől van az emberben ösztön 
arra, hogy a’ mi neki kedvezőnek látszik, annak vakon is hódol 
jón. — Nem ok nélkül tart tehát a’ Korunk' szerzője attól, hogy 
a’ szabadság’ ’s egyenlőség embere „veszedelmes elveket hinthet 
el a’ közönség közt, mellyeken, minthogy kecsegtetők, olly mohón 
kap a’ nép, hogy az ellen-felszólamlók előtt füleit bedugva az el
lenkezőről meggyőződni nem is akar.“ Ezt nem csak vármegyei, 
hanem még országgyűlési vitatások is igazolják. — És valljon 
nem veszedelmesek e azon elvek, nrellyek minden hatalmat mint 
terhet, annak segédeszközeit mint ellenséget, a’ rendet mint kény- 
telenségből tűrt korlátot bélyegzik? —

Épen nem „érdektelen az i s : olly férjfiaktól származnak e 
a’ viták, kik lelki tehetségek mellett gyakorlati isméretekkel ’s 
elegendő nyugalommal,“ megfontoló tehetséggel „bírnak, vagy 
pedig ábrándos, kevés tapasztalással biró emberek állal vezettet
nek e?“ Mert habár az elmebéli tehetséget az ifjúságtól megtagad
ni nem lehel i s ; de ,,a’ tapasztalás’ hiányát természetének élénk
sége“ még koránsem pótolja, és „a’ minden szép és jó iránti 
heves részvét ’s készség“ az ifjúságnak még nem tagadhatatlan 
tulajdonsága. Épen ezért kell tekinteni, ki á ltal v ita tta tik  valami; 
mert igen sokszor az: mi, é s  h o g y a n  v i t a t t a t i k ,  a’ lelki 
tehetségek mellett, az életkornak egyenes következése.

Ha ,,a’ viták, bármilly ösztönből, bárkitől, bármikint eredje
nek, minden esetre felvilágosítanák az elmét, irtanák a’ balitéle- 
teket, igazítanák a’ tévedéseket“, úgy igenis „károsak nem lehetné
nek“; de ha a’ szabadság’ ’s egyenlőség’ embereitől, kiknek a’ 
törvény, rend, hatalom természetes ellenségük, származnak; ha 
,,a’ törekvésnek illy határozott irányt tűznek ki“, akkor azt, hogy 
károsak nem lehetnek, állítani képtelenség. — Azért, hahár igaz
sága van is a’ Válasz' Írójának abban, hogy ,,a’ viták veszedel
mesek , ha pártdühöngéssé fajulnak“; de azt, hogy „csak ezen 
esetben lehetnek veszedelmesek“, megengedni nem lehet, kivált 
midőn a’ „Válasz’“ irója maga is megisméri, hogy veszedelmesek 
akkor is, ha „vakmerő és önző czélok’ eszközeiül a’ tömegek’ el
csábítására ’s felingerlésére használtatnak.“ Már pedig nem csak 
akkor használtatnak illy veszedelmes ezélzatokra , midőn közvetet- 
leniil ’s egyenesen elcsábításra, felingerlésre használtatnak; ha
nem még akkor is , midőn általok a’ földesur és jobbágy, a’ kor
mány és ország, s a' nemzet’ külön osztályai közt a' megelégedet- 
lenség’, a' bizodalmatlanság’ magva elhinletik, élesztelik, táplálta- 
tik. Lehet e pedig egyebet várni azoktól, kiknek — a’ Válasz' 
írójának nyilványos political hitvallása szerint — ,,a’ törvény, a’ 
hatalom természetesen terhökre van“ ; kiknek ,,a’ rendel csak 
kénytelenségből kell türniek ?“ — Hogy azonban mindezen termé
szetes ösztönök, irányzatok mellett is a’ viták még pártdühöngés
sé nem fajulhattak, azt az ország’ ébren álló kormányának, a’ 
szomszéd fejedelmek’ szerencsés egyetértésének, ’s a’ néptö
meg’ annyi ’s egymással annyira ellenkező eredet- ’s vallás-ele- 
inekbőli szerkezetének, nem pedig a’ szabadság’ ’s egyenlőség’ 
emberei’ mérséklettségének lehet köszönni. Azért valahol ezek’ 
törekvése nem sikerül, ott az bizonyára nem az akaratból, hanem 
— erős kormány’ ellenében — a’ tehetség’ fogyatkozásából ered. 
ügy de, mond a’ Válasz írója, „ha szülnének is ezek olly iszo
nyú jeleneteket, ’s ha épen annyira fenyegetnék a’ köz csendet, 
bátorságot: akkor, igenis, a’ vallás’, a’ törvények’ szigorú alkalma
zása csillapítsa a’ dagadó folyamot; a’ kormányokat illeti, igenis, 
ezen hatalmas fék’ kezelése ’s védelme.“ — Ugyan úgy e? — 
Talán a’ gyújtogatást sem kellene eltiltani; mert hiszen azérí 
vannak az ollók, hogy a’ tüzet csillapítsák? — De mindezeknél 
merészebbek, veszedelmesebbek a’ Válasz' Írójának következő so-
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rai, mellyekben az ország-kormányt alattomosan ugyan, de mér- ' 
gesen vagdalja: „Sikerül is ez bizonyosan a’ kormánynak, ha — 
mint a’ szerző is említi — bölcseség, igazság, mérséklet és — mit 
a’ szerző kihagyott — törvényszerűség bélyegzi azt; mert a’ — 
kivált törvénytelenül használt — anyagi erő elnyom ugyan, de 
nem győz,“ ’stb.

„Korunkban“ — így szól tovább a’ Válasz' Írója — ,,a’ s z a 
b a d s á g o t  és e g y e n l ő s é g e t  tűzi ki zászlóul a1 vitatok’ nagy 
része.“ — P o l g á r i  t á r s a s á g b a n  csak egynemű szabadság le
het, és ez a’ tör v é n y s z e r in ti szabadság: ’s azért „minden 
jóra való embernek“ csak ezen szabadság lehet „kedves , drága 
és szent,“ igen különböző attól, mellyel nem a’ p o l g á r i  a l kot 
mány ad, hanem a’ s z ab a d s á g’ ’s e gy  e n lő s é g’ e m b e r e i  — 
mint magoknak czélul kitűzöltet — kivívni akarnak. Azon szabad
ság valamint törvényben gyökerezett jogunk: úgy azt védelmezni 
és sértetlenül maradékinkra hagyni törvényes kötelességünk. Az
ért az alkotmányszerinti ember — és csak ez az igaz hazafi — 
tiszteli a’ törvényt, rendet, hatalmat; mert ezek alapjai, bizto
sítói törvényszerinti szabadságának. De a’ szabadság’ ’s egyenlő
ség’ embere, ki magának törvény által nem korlátolt természetes 
szabadságot ábrándoz, mindazokat csak kénytelen tűri; mert mint 
terhet, mint határtalan szabadsága’ korlátját tekinti. Midőn tehát e’ 
tűrhetetlen terhet lerázni törekszik, kit okozhat mást mint egyedül 
magát, ha a’ törvényes szabadság helyett, mellyet méltó joggal 
éldelhetett volna, „négy ölnyi hoszaságú ’s szélességű terembe 
zárva, tizenhat négyszeg-ölnyi téren van csak joga mozogni ’s 
föl ’s alá járni ? “ —

Meglehet ugyan, hogy a’ szabadelműek közül is sokan inegis- 
mérik azt, „hogy az emberek’ jogainak biztosítása szükségessé 
tesz egy nyilványos hatalmat,“ és azért nem mindnyájan kívánnak 
fejetlenséget; de azért kevesbbé veszedelmes e azon törekvés, 
melly az országiás - formának, vagya’ nyilványos hatalomnak vál
toztatását tűzte ki czélul ? —

Ha az ember egy enesen felnőtt korában jőne is a’világra, még 
úgy sem lehetne a’ határtalan szabadságot természet’ ajándékának 
mondani; annyival kevesbbé, midőn az embernek első lélekzetélől 
fogva nem a’ szabadság, hanem a’ függés, a’ hatalomalattiság ter
mészetes állapotja. — Valamint az első emberpárnál a’ függést ’s 
hatalomalattiságot magával hozta a’ tőle nem függő alkottatás, úgy 
általment ez annak maradékira is. — Mivel tehát az ember nem csak 
úgy mint sok állatok, t á r s a s á g o s ,  hanem (mivel ott, hol párán 
csoló ’s engedelmeskedő, feljebb-’s alattvaló van, polgári társa
ság, habár első keletkezésében is , létez) p o l g á r - t á r s a s á g o s  
teremtmény: a’ természet’ törvényében is áll azon szabály, melly 
egyszersmind alapja minden polgári társaságnak : Omni ju r i cor- 
relata est obligatio ejusdem generis et vicissim. Azért a’ meny
nyire egynek joga van szabadságát gyakorlani, annyira másnak 
kötelessége őt annak gyakorlatában nem háborgatni; 's mivel ez 
kölcsönös: a’ szabadsági jog szintúgy mint az azt korlátoló köte
lesség is kölcsönös. Már pedig a’ hol mindkét részről a’ szabadság 
mellett kötelesség is van,  ott a’ szabadság nem határtalan. — In
nen az embernek szabadsága soha sem tökéletes, hanem ahhoz csak 
úgy ’s annyiban van joga, mennyiben azt akár a’ természeti, akár 
az emberi törvény engedi. — De mi is lenne, ha mindjárt termé
szeti állapotban képzelnék is az embereket, ha mindegyik határ
talan szabadsággal természeti jogánál fogva élhetne? Nem korlá
tolná e épen e’ határtalan szabadság a’-másiknak hasonló szabadsá
gát? — Ezt tehát, mint chimaerát, képzelni sem lehet. — Ha 
pedig határozott szabadságot tart a’ „Válasz’“ írója természet’ 
ajándékának: hol vagyon annak határa, a’ hol emberi törvény 
nincs? — Tehát csak egynemű a’ szabadság, ’s ez nem a’ termé

szet’ ajándéka, hanem a’ törvény’ jótéle. — Fölteszem, hogy a 
„ \  álasz “ szerzője is, midőn azt mondja: lehet e égy jóra való 
embernek kedvesebb, drágább, szentebb valami, mint szabadsága? 
s ezt az ember legfőbb földi javának tartja: a’ józan, az ember
hez illő ’s igy törvényes szabadságot érti inkább, mint ama’ buta, 
vad állatokhoz való ’s igy határtalan szabadságot, és azért nem 
lehet nem álmélkodnom, midőn értekezésében olvasom, hogy a’ 
törvény, melly ezen utóbbit rendbe szedi, korlátolja, „szükséges 
rósz;“ holott épen ez a’ legfőbb jótétemény, melly egyedül szüli 
s tártjaién az emberhez illő szabadságot. — Ha azonban csakugyan 

r o s z n a k  tartaná a’ törvényt, emlékezzék meg arról: Quidquid 
appetimus, appetimus sub ratione borii, et quidquid aversamur, 
aversamur sub ratione mali. Minthogy tehát természetben van 
gyökerezve, hogy a’ mit rosznak tartunk, azt kisebb nagyobb mér
tékben, de csakugyan utáljuk, gyűlöljük: melly szeretetet, tiszte
letet lehetne várni igy a’ törvény és azon alapult hatalom ’s rend 
iránt? Ez olly politicai hitvallás volna, mellynél merészebbet e’ 
lapokban fölvétetni nem láttunk! —

Úgy hiszem, midőn a’ Válasz' Írója az e g y e n l ő s é g e t  
veszi pártfogása alá, nem arra czéloz , hogy hazánkból is sza
bad köztársaságot alkosson: azért nem az éjszakamerikai statu
sokra, hanem azon polgár-királyságra — a’ liberté' ’s egalite 
fészkére — hivatkozom. E’ nyughatatlan nemzet — ideálja a’ sza- 
badelműeknek— általlátván, hogy az e g y e n l ő s é g ,  mellyel hir
detett, fen nem állhat: hogy mégis felállított elvét fentartsa, igye
kezett azt a’ t ö r v é n y e l ő t t i  e g y e n l ő s é g r e  terelni; de hogy 
még ez sem állhat meg, tanúbizonysága annak Berry  herczegné’ 
büntetése. — Mert ugyanis ki olly vak, be nem látni, hogy a’ 
melly büntetést egyik fel sem vesz, az másiknak halállal egyen
lő, vagy épen halálos? — Avvagy talán az egyenlőséget azzal kí
vánná hazánkban létesíteni, hogy a’ képviselési jog a’jobbágyokra 
is kiterjesztessék? Úgy de ez, migcsak monarchico -  aristocra- 
tica országlás-formánk áll, mint egyenesen ezen elvvel ellenkező, 
egyáltalában lehetetlen. De különben is, úgy hiszem, tudni fogja, 
mit tett a’ római roppant birodalomban egy pár tribunus plebis; 
és ebből következtetheti, mit várhatna hazánk egy l é g i ó  t r i bu
nus p l e b i s  tői. — Avvagy talán egy más nemét találta fel a’ 
szerző az egyenlőségnek, midőn igy szól: „Épen illy tekintetben 
veszi a’ szabadság’ embere az egyenlőséget is: ezt mindenkinek 
csak saját állásához képest tulajdonítja; de azon álláshoz, mellybe 
a’ t á r s a s á g b a n  ál l ó  e mbe r  közvetőleg legalább maga helyez
te magát.“ — Ha ez állal csupán azon egyenlőséget érti, melly 
u g y a n a z o n  á l l á s b e l i e k e t  ma g o k  közt  illeti: akkor ez úgy
is létez, és a’ szabadság’ emberének ezt kivívni nem szükség; 
ugyde akkor azon kívánság, hogy a’ jobbágyok is riiás á ll ás be
l i e k k e l  egyenlően képviselői joggal ruházhassanak fel, épen nem 
foly az előbocsátott okfőből; ha pedig olly egyenlőséget ért, melly 
szerint a’ jobbágyok is földesuraikkal — nemesekkel, főrendiiekkel 
— egyenlőkép bírnának képviselési joggal 's igy olly egyenlőséget, 
melly á l l á s t e k i n t e t  né l kül  a’ polgári társaságban élő min
d e nk i v e l  közös: akkor ebben és szavaiban ellenníondás fekszik ; 
mert midőn azt mondja, hogy ,,az egyenlőséget mindenkinek csak 
saját állásához képest tulajdonítja“ már megismeri, hogy a’ polgári 
társaságban lévők’ állása különböző; hogyan állhat tehát fen ezek 
közt egyenlőség, ha azt mindenkinek csak saját állásához képest 
kell tulajdonítani? — „De azon állásához“ — úgy mond — „melly
be a’ társaságban álló ember közvetőleg legalább maga helyezte 
magát.“ Mit ért ezen kikötésen a’ szerző? — Uly nézete szerint 
minő álláspontiaknak tulajdonít ő reájok ’s földesuraikra nézve na
gyobb egyenlőséget; azoknak e, kik szolgálatba állván, vagy más 
országbői itt jobbágyhelyekel népesíteni jővén, magokat önkinti 
szolgaságra, jobbágyságra vetették , következésképen magok ma
gokat állásukba k ö z v e t e t l e n ü l  helyezték; vagy azoknak, kik 
eleink’ bejövetelekor a’ szolgaságot inkább mint a’ halált vagy 
kiköltözést választván, jobbágyi állapotba magok magokat, k ö z v e 
t ő l e g  l e g a l á b b ,  helyezték; vagy végre azoknak , kik hadbani 
gyáva félékenységök, vagy gonosz tetteik miatt erőltetett szolgaság
ra vettetvén, mint ollyanok még most is jobbágy- vagy zsellérheJye- 
ken vannak, következésképen sem  k ö z v e t e t l e n ü l  sem köz-  
v e l ő l e g  l ega l ább magok magokat állásukba nem helyeztek# 
Melly rendbelieknek kíván tehat a’ válaszoló az egyenlőségnél fog-
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va képviselői jogot kivívni? avvagy talán mindnyájoknak különb
ség nélkül? — Mit ért tehát azon, midőn előadván, hogy a’ sza
badság’ embere az egyenlőséget mindenkinek csak saját állásához 
képest tulajdonítja, hozzá köti: „de azon állásához, mellybe a’ 
társaságban állő ember közvetőleg legalább maga helyezte ma
gát“ ?? — Hogyan foly ebből a’ képviselési jognak kivívása min
den különbség nélkül? Vagy hanem foly: miért van itt ezen ki
kötés minden ok és következmény nélkül? —

Jó és helyes lehet valamelly intézet egy országlás-formában, 
egy népnél; de abból — mint ez minap az angol felsőházban is ki
mondatott — még nem következik, hogy az mindenütt jó ’s helyes 
legyen. — Azért valamint azt, hogy mit a’ Válasz' Írója „bármi 
őzéiből is“ vitat, az haszinte más országlás-formával, más nemzet’ 
geniusával összeférő lehet, hazánkban is „előbb-utóbb kivivódik“, 
meghitten jövendölni nem lehet: úgy viszont nem áll az, hogy 
„ha valaki hamisat szól, minden következés nélkül hangzik el s 
bukik véleménye“ ; mert hányán kapnak az újításokon, hányán ra
gadtatnak el az ál-okoskodás, a’ szép szavak, a’ kecsegtető Ígére
tek által, kik csak akkor ébrednek föl elkábíttatásukból, midőn 
magokat a’ veszedelem’ örvényébe sodrottaknak érzik? —

Azért korántsem ok nélkül aggódik a’ Korunk' szerzője a’sza- 
badelmű vitatások’ és a’ régi jó jogok ’s gyakorlatok elleni kikelé
sek’ következményein. — Egyoldalúnak mondja ugyan a’ Válasz' 
szerzője azon kívánságot, „hogy a’ régi jogok ’s gyakorlatok el
len senki se keljen ki“ ; mert, úgymond, „valljon hogy állíthatja 
ezen jogokat ’s gyakorlatokat jóknak a' szerző? Azért jók e ezek, 
mert régiek, vagy mert neki tetszenek? Hátha jobb annak ízlése 
’s ítélete, ki ezen jogokat ’s gyakorlatokat nem-jóknak vélvén, 
megváltoztatni vagy eltörleni igyekszik!“ — de midőn ő igy szól, 
megnem gondolja, hogy — ha valami — ezen szavai valóban egy
oldalúak. — Mert midőn kérdi: „azért jók e ezek, mert régiek, 
vagy mert neki tetszenek?“ megfelejtkezett, hogy van még más 
ok is , mellyért azokat jóknak mondhatni; mivel t. i. törvénysze
rinti utón szereztetlek, ’s a’ törvény által biztosítva vannak; mi
vel ezek az illetőknek törvényes tulajdonuk, mi minden pallérozott 
nemzetek előtt szent és sérthetetlen; mivel ezeket fentartani a’ 
nemzet’ képviselőinek legszentebb kötelességök: mert arra, hogy 
a' tulajdonra, kárpótlás nélkül, kezöket tegyék, küldőik által — 
ha azokat, kiknek illy „régi jó jogaik“ nincsenek, ’s más erszé
nyéből szokták bőkezűségöket fitogtatni, kiveszem — fel nem ha- 
talmaztatnak; már pedig a’ Válasz' szerzője sokszorozva említi, 
hogy a’ törvény alá csak maga vetheti magát; a’ törvényeket csak 
önmaga alkotja, vagy alkottatja az ember. — Azért a’ tulajdont, 
a’ régi jó jogokat ’s gyakorlatokat utasítás és kárpótlás nélkül nem 
egyes korszellem’ rabja, nem országgyűlés * ), hanem csak egy 
nemzeti convent törölheti el. — Egyoldalú azon állítás i s : „Hátha 
jobb annak Ítélete, a’ ki ezen jogokat eltörleni igyekszik?“ mert 
ennek még más oldala is van, mellyet a’ szerző készakarva hall
gat e l, t. i. „hátha nem jobb?“ —- —

Hallgatok ,,a’ szent vallásról“ , melly szó a’ szabadelmíínek 
szájából igen furcsán hangzik. — A’ szabadelmíínek tulajdonsága 
a' szabadságróli ábrándozás; teher mi nden törvény, rend’s ha
talom ; és ha kénytelenségből azt tűrnie kell is , de természetes 
gondolkozása indifferentismushoz, naluralismushoz vonz. — És 
hol van illyenek közt csak egy, ki vallásos? — Tiszteli ő szóval 
„az uralkodó székel“ ; de mivel a’ hatalom, melly határtalan sza
badságát korlátolja, mivel a’ rend, mellyet az fentart, mivel a’ 
törvény, mellynek legfőbb őrje, kénytelen’ tűrt szálka szemében, 
azt — ha máskép nem árthat — legalább gyűlöletessé tenni tö
rekszik. Azért keres a’ kormány’ minden lépéseiben gáncsot; az
ért gerjeszt iránta, és segéd-lisztjei iránt a’ nép’ tömegében bizo- 
dalmatlanságot. — Igaz ugyan, hogy a’ kormány’ tisztjei, mivel 
emberek lenni meg nem szűntek, hibázhatnak, ’s hogy lübájokat 
felterjeszteni lehet; de ekkor megsértett törvényekre kell ám 
utalni, 's nem elég, a’ nélkül hogy előadni lehessen, mellyik tör
vény van megsértve, mindenből gravament tenni, vagy épen szü-

*) Vannak régi jé jogok, mellyek az 1741: 8. törvényczikkely által 
niég az országgyűlési rendelkezés alól is kivétetvék.

lői, rokoni könyekre hivatkozni: hiszen Milfaiíért, Sobriért is foly
tak szülői, rokoni könyek.

Maga megisrnéri a’ Válasz' szerzője, hogy „veszedelmesek a’ 
viták, ha a’ tömegek’ elcsábítására ’s felingerlésére használtató 
nak.“ Tehát csakugyan lehet a’ vitákat a’ tömegek’ elcsábítására 
’s felingerlésére használni, ’s ekkor a’ viták veszélyt hozhatnak 
az országra? Hogyan mondhatja tehát a’ szerző értekezése’ vé
gén: „hogy némelly országokat a’ fogalmakból és szenvedélyekből 
eredeti hibás lépések, de nem a’ fogalmakból és szenvedélyekből 
származott vitatkozások juttattak tönkre;“ nem eredtek e ezen hi
bás lépések a’ veszedelmes fogalmaknak írással úgy mint szóval 
történt terjesztéséből? —

Principiis obsta: sero medicina paratur,
Dum mala per longas invaluere moras.

Késmárkg Zsigmond.

Ki b é r i e n  do n y á r i  l a k á s  *).
„ N y á r i  l a k á s ?  ny á r ?  nyár!  Ugyan mi dolog az?
Bizony még attól tartok, hogy az épen nem - lény ! N y á r ? 

De igen: emlékezem rá, mint egy kedves, de valamennyire ho
mályos v i s s z a e m 1 é k e z é s’ édes tárgyára. Tudjuk még körül
belül mindnyájan, mikép az itt v o l t ,  olly vidáman, olly világosan, 
olly napmelegítetten és gyönyörűen, olly szépen kékellőn, vala
mint most nem-szépen sziirkülőn; jóformán emlékezünk még mind
nyájan ama’ mosolygó virányokra, mellyek most is mosolygók 
ugyan, de csak gúnymosolygók; mert ama'kies eleven zöldszinű 
pázsitokon, mesgyéken és lombokon — már elhalt. Minden elmúlt; 
minden p o r r á  lett. _Általa, a'nyárias erények’ ezen egyetlen ma
radványa által körülvéve, mégis n y á r i  lakást akarunk bérleni? 
Amiegyen!  csak bátran! De legyünk elővigyázók! Illy lakásnak 
mindenek előtt mindenféle fűtőszerekkel szükség ellátva lennie, ’s 
jó nagy ablakai legyenek, hogy a’ csekély komor világosságot fel
fogják. Keletnek feküdjék, hogy valamikép egy csep napsugárkát 
se szalasszon el, mert bizony szükséges lesz, a’ sovány fényhul
ladékokat különösen e’ végre köszörült üvegeken összegyűjteni, 
mikint derék szolgálók az esővizet még csepenkint is szokják gyűj
tögetni. Ezen és más előgondoskodásokkal merészkedjetek tehát 
’s költözzetek ki. — De mondom nektek, gondoskodjatok felőle, 
hogy a’ nyár i  lak t é l i  tanya legyen.

Nyári lakás k e r e s t e t i k, olvastatott a’ homályos előkorban 
az újságokban. Most a’ még homályosabb jelenkorban illy lakások 
ugyanazon hírlapokban ki áján 11 a t nak.  Ejh, ejh! hogyan lehet 
ez? Talán bizony, mivel a’ kedvelők tünedeznikezdenek? ’S ugyan 
nem fogjuk e nem sokára olvasni: „Ny á r kerestetik: nyár, nyár, 
m a g a  a’ n y á r  kerestetik?“

A’ jelenségek elég gyanúsak. A’ nyár elkezd későn jőni, rit
kán jőni, csak igen rövid időre jőni. A’ ny á r ’ látogatási egyre 
r i t k á b b a k  lesznek. V é g r e  b i z  a’ nyár  e g é s z e n  ki 
marad!

S z é p  h i s t ó r i a !  De ne csodálkozzunk rajta; férfiasán el
várhatjuk. Mert valljon nem vagyunk e már előkészítve, sőt begya
korolva reá ? Nem maradt e el tőlünk ugyanis már maga a’ nyár’ 
előzője is? Hasztalan küldenénk nyomozó leveleket a’ hűtelen ki
kelet után; nagyon messze halad az már; bizonyosan a’ délpolus- 
nál tartózkodik. Öreg, nyomorék, kedvetlen lévén, szép csönde
sen hon marad, nem megy tehát látogatóba többé. Mi természetesb, 
mint hogy a’ követő ollyan mintáz előző? Hah! tekintetes nem- 
zetes halandó, mit szólsz erre? Heh? Csinos emlős-állatocska, 
heh?! De ne búsuljatok! annál hivebb lesz a’ nyár’ követője ’s 
maga e’ követőnek követője ránk nézve; ’s majd akkor (termé
szetesen szánon) fölkerekedünk, ’s nyári lakást bérlendőnk ki.

Tavasz és nyár tehát kimarad: jó , igen jó. Idővel igy lesz 
a’ többi más két időszakkal is. Ez igen érdekes és regényes lenne; 
’s mégis, mint magunknak, ha akarunk, hízeleghetünk ; nem egé
szen lehetlen. — Addig is béreljünk nyári lakot, vagy tulajdonkép 
egy ny arat is, vitézül fültetvén. Éljenek az erdők!

*) „Humorist“ Allgemeiner Welt-Kourier 18. sz.

P O Z S O N T B  AN.
Alapúé és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Első esztendei folyam at 1838.

E r d é l y ’ t e r m é k e i r ő l ,  m ű i p a r á r ó l  és k e r e s k e 
déséről .

Az ausztriai birodalomnak, terjedtségéhez képest, egy tarto
mánya sem oliy gazdag természeti kincsekben, mint Erdély, ’s 
mégis egy sincs e’ tekintetben mégolly kevéssé ismérve,’s a’ szom
széd tartományokkal egy sem áll olly kevés kereskedési viszony
ban, mint Erdély. Hegyektől, a’ Karpát-láncz’ szakadékaitól, kör
nyezteivé, Pesttől, Bécstől ’s a’ dunáni világkereskedéstől jófor
mán elzártan, csupa olly tartományoknak lévén szomszédja, mely- 
lyek a' természet’ adományaiban hasonlókép szerfelett gazdagok, 
igen különbó'ző nemzetek által lakatva, mellyek csak lassankint 
emelkedendnek közö's érdekekre, ’s mellyek’ legnagyobb része egy
szerű földművelés vagy kényelmes marhatenyésztés melleit nyug
ton és elégedetten, vagy az olcsó élelemszerek’ valamelly kézmű 
vagy mesterség általi könnyű megkeresésével éldeli napjait, szinte 
semmi ollyas ösztönnel nem bir, miilyenek a’ műszorgalmi ’s ke
reskedési világot közönségesen mozgásba hozni szokták. Volt idő, 
midőn ez máskép volt, midőn az itt lakozó németek (köz néven 
s z á s z o k )  I. Lajos király alatt Ausztria, Csehország, Dalmatia, 
Velencze ’s Lengyelországgal kereskedést űztek és pedig legna
gyobb részint belföldi termékekkel, ’s gazdagságokat gyűjtöttek 
össze, mellyeknek még most is látszanak itt-ott nyomai. A’ 
szászok jelenleg is jóval meghaladják az ország’ többi lakóit mű
vészetben és mesterségekben; de épen annyival hátrább vannak 
(kevés kivétellel) Ausztria’, Csehország’, Némelhon’ ’stb. clőhala- 
dásánál, ’s inkább e’ mint bármelly más körülménynek kell tulaj- 
doniLni, hogy még közönséges és az országban szintolly könnyen 
készíthető tárgyak is , p. o. czipők, faholmik és egyebek Pestről 
vagy Bécsből hozatnak.

Ha egy futólagos pillanatot vetünk azon termékekre, mellyek 
különösen érdemelnek ez országban figyelmet, mindenek előtt a 
ba r o m t a r t á s  ötlik szemünkbe; a’ szarvasmarha*), juh- és 
sertéstenyésztés nagy haszonnal űzetik, nrig a’ lótenyésztés kelle- 
tinél inkább elhagyatott. A’ kormány ennek bölcs megfontolására 
az országban egy tulajdon hágató-intézetet alapíta Deésen, éven- 
kint kincstári méneket küld ki az ország külön tájaira ’s a’ lako
sok’ előállított kanczáit ingyen hágatja; de mig némelly egyéb mé
nesekben a’ külföldi, nevezetesen az angol utáni vak kapkodás 
uralkodik, mig a’ földművelő barmát igen szűkén táplálja ’s igen 
korán megerőlteti, a’ most olly ritkává lett ’s mind a’ mellett is 
igen dicséretes erdélyi telivér nem hozandja be az országnak azon 
.summákat, mellyeket különben a’ külföldtől húzhatna. — A’ szar
vasmarha a’ bőrökön kívül is nem csekély kereskedési czikket te-

• )  Erdélyben gyakran egész csordákban látni a’ b i v a l y o k a t ,  mely-
lyeket rendkívül kövér és jóízű tejök ’s bőrük miatt becsülnek.

! szén; nemkülönben a’ juhok és kecskék gyapjúra, faggyúra ’s 
bőrre nézve; az aránylag igen csekély mezei gazdaságokon láthat
ni a’ nemesített juhtenyésztést, mig a’ kecskék’ sokasága itt-ott a’ 
fiatal erdőségeknek igen ártalmas. Az erdélyi juhnyájakban két 
fajt lehet megkülönböztetni, mellyek’ egyikének lioszú, mélyen 
lecsiiggő, gorombább gyapja van, másikának rövid, kondor, 
finomabb; ez legnagyobb részint a’ külföldre megy, mig amaz a’ 
honi családok közt fonalik és szövetik fel. Minthogy a’ szalonna, 
sertéshús és sertészsír, főleg falukon, a’ legszokottabb táplálék
szerekhez tartoznak, ez okból a’ sertéstartás a’ gazdaság’ neveze
tes részét teszi; azonban nem csekély mennyiség hajtatik be éven- 
kint a’ szomszéd fejdeleniségekből. Fájd-, nyírtyúkok és császár- 
madarak hideg évszakban gyakran igen messze küldetnek. H a
lakat  nem kis mennyiségben kell behoznia, minthogy a’ lakosság’ 
3/5 részét tevő oláhok’ és görögök’ böjtjei igen sokat emésztenek 
meg. — A’ m é h t a r t á s  a’ külkereskedés’ számára nevezetes 
mennyiségű mézet és viaszt nyújt; leginkább űzetik Brassó körül 
’s az úgynevezett mezőségen az ország’ éjszaki részén. — A’ se- 
1 y e m t e ny é s z t é s , mellyre olly sok igen alkalmatos helyek van
nak ’s mellyet a’ kormány maga nem egyszer ajánlott és gyámolí
tott, alig tön valamelly előlépési; sok helyen egész hold termé
keny föld használatlanul áll ’s a’ lakosoknak elég szabad órájok 
volna, a’ könnyű ’s egészséges munka után járni. — A’ hátszeg
völgyi c s i g á k  ’s a’ mindenütt de kivált a’ hegytájakon szapora 
r ákok magában az országban emésztetnek föl; ellenben a’ n a- 
dál yok olly kereskedési czikket képeznek, melly az utóbbi évek
ben nevezetességre jutott; saját egyesületek utaztatják be az or
szágot, kikerestetik a’ vizeket, ’s a’ fogottakat egyenesen Fran- 
cziaországba vagy Angliába viszik. — Általán véve a’ v a d á s z a t  
csak ritkán és kevés helyeken gyakoroltatik szabályosan; ez ok
ból mind a’ belföldi megemésztésre, mind a’ kivitelre nézve na
gyon kevéssel szolgál; a’ medvék’, farkasok’, rókák’, ny ulak’, zer- 
gék’, őzek’ ’stb. száma olly nagy, hogy a’ bőrükből, szőrükből 
’stb. bevehetendő nyereség épen nem volna megvetendő.

A’ n ö v é n y o r s z á g ’ termékei közt a’ t e n g e r i  (kukoricza) 
különös említést érdemel; 1611 óta lévén Erdélyben ismeretes, 
termesztése leginkább elterjedt minden láplálati növények közt, ’s 
a’ legtöbb lakosoknak, főleg pedig az oláhoknak, legfőbb élclcmsze- 
révé lön, úgy hogy évi termékenysége a’ többi élelemszerekre nagy 
befolyással bir. A’ tengeri mellett újabb időben a' bur g o ny a  ter
jedt nagy on el ’s kedvelt eledellé, valamint meddő esztendőkben bő 
kisegítővé lett. Gabona  Erdélyből nem vitetik ki ’s egy évnek 
terméketlensége is azonnal fölemészti a’ csekély tartalékokat ’s a’ 
behozatalt teszi szükségessé, mi eddig egy részben Magyarország
ból, leginkább azonban Oláh- ’s Moldvaországból történt. A' viz- 
utak' hiány a s a’ vitel* drágasága rendkívüli árkülönbségei okoz-
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Aak az élelemszerekben. — A’ k á p o s z t a  Erdélyben is , mint 
Magyarországon, igen sok helyen ültetett növény; a’ h ü v e l y e s  
v e t e m é n y nagy mennyiségben ültetletik, minthogy az oláh böjtje’ 
idején leginkább ezzel tart. — A’ g y ü m ö l c s t e r m e s z t é s  iránt 
egyes, privát emberek, valamint iskolai intézetek is faiskolák’ tele
pítése által érdemet szereztek ugyan magoknak, de mind a’ melleit 
eddigelő csak középszerűen is alig gyakoroltatik; ha egyes he
lyeken , p. o. Segesvár, Szeben, Brassó ’s a’ katonavidék körül 
látjuk, milly jól tenyésznek a’ legtöbb nemesített gyümölcsök, 
akaratlanul is hidegségről és restségről kell vádolnunk azon embe
reket, kiknek nagy és jólfekvő kezeikben, némelly vén almafákat 
kivéve, alig teng néhány, nyomorúság közt felnőtt veres vagy 
beszterczei szilvafa. — A’ b o r t erm e sz  t é s nagy kiterjedésben 
virágzik, ’s többnemíí, nem annyira erő mint jóiz által kitűnő boro
kat nyújt, miből azonban még az ország’ szüksége sem födöztetik, 
annál kevesbbé vitethetik ki valami; magában az országban a’ bor 
igen jövedelmes és járatos kereskedési czikket tesz, minthogy az 
éjszaki ’s éjszakkeleti tájaknak nincs bortermesztésök; Magyar-, 
Oláh- és Morvaországból is sok bor hozatik be. Még igen nagy 
számmal vannak szőlőhegyek’ számára üres helyek, mellyek csak 
szorgalmas kezekre várnak. — Lényeges javítás kell a’ r é t e k ’ és 
t a k a r m á n y ’ művelésének, mit a’ szigorú szükség csakhamar 
előállítand, ha, mint valószínűleg várhatni, Oláh- és Morva
ország rétéit és legelőit az erdélyi marhatenyésztőknek többé át 
nem engedendi. — K e n d e r t  és l e n t  eddig nem vetettek töb
bet,  mint a’ mennyit elköltötték, sőt a’ len gyakran nyersen ’s fo
natokban vagy szövetekben bevitetik; melly körülményt az ország’ 
lakosainak már rég figyelembe kellett volna venni. A’ d o h á n y 
szüret sem födözi a’ belszükségeket, pedig azt kellene hinnünk, 
hogy legalább ezt kielégíthetni, minthogy a’ belföldi dohány némi 
ápolás mellett a’ magyarnál nem alábbvaló, mint a’ Maros-Vásár
hely, Fogaras , Bátiz, Háromszék ’stb. körül termesztett fajok 
bizonyítják. — Bárha az országnak a’ legkülönneműbb növény
fajokban*) roppant gazdagsága mellett sok,  orvosi és technical 
czélokra fordítható sem hiányzik, ezekre mégis kevés ügyelet 
van, ’s nem ritkán Pestről vagy Bécsből hordatják, a’ mi kö
zelben megkapható volna; ültetésöknek csak itt-ott láthatni ki- 
vételkint nyomait. — Az e r d ő m ű v e l é s  néhány év óta szor
galmasabban űzetik mint ezelőtt; ez ország’ erdői a’ fák’ sokasá
gára ’s szépségére nézve tán a’ birodalom’ valamennyi erdőit meg
haladják ; különösen a’ határhegyekben az őserdők’ méltósága még 
teljes pompájában csudálható; nagy részint csak ritkán járt ember 
ezekben,a’ fejsze soha sem hasogatta törzsökeiket, ’s ezeréves moh 
közül roppant .magasan és vastagon nyúlnak ég felé. Valamivel 
mélyebben azonban már kopognak a’ fürészmalmok; deszkák, 
léczek, zsindelyek ’stb. tutajjal és épületfákkal együtt mennek 
a’ vidékekre Kokéi, Maros, Szamos, Olt ’stb. folyamokon.— 
A’ f a h o l m i k a t ,  minők Felső-Ausztriában Schwarzwaldon’stb. 
készíttetnek, Erdélybe mind behordják; milly nevezetes kereset
módot nyújtana az embereknek, ha legalább a’ belföldi szükséget 
kielégítnék! — S z é n  csak a’ hegyes kerületekben égettetik ren
desen ’s nagyobb kiterjedségben. — A’ g ü b a c s ’ gyűjtése figye
lembe sem vétetik; hasonlókép csekély fáradság fordíttatik a’ 
t a p l ó ’ készítésére,

Hogy már a’ rómaiak a’ gazdag érez- és s ó b á n y á k  miatt 
gyarmatosították Erdélyt, tudva van; aranygazdagságban az még 
mindig az elsők közzé tartozik; a’ bányászat ’s a’ mosás 12 — 
16 mázsát adnak évenkint, vagy tán többet is. Az ezüst és

*) Erdélynek egy ,,F 1 óraiját már Baumgarten J. G. dr. készítette’s
Becsben 1815 kiadta; már ebben is bebizonyulnak a' mondottak,’s
ncmelly növény könnyen el is nézethetett.

olom mellett említést érdemel műipari tekintetben az évenkint 
növekedő rézásom ány, főkép a’ sz.-domokosi bányákban. Vagy 
lerjedségü vasbányák találtatnak Vajda-Hunyad, Vácza ’s To- 
roczkó körül, ’s még sok más helyen is lehetne ’s hellyel-hellyel 
gazdag erekre találni; k é n y e s ő ,  h o r g a n y  (zincum), nian- 
g a n u m ,  p i s k o l e z ,  e g é r k ő  is találtatnak, de nem olly szor
galommal ásatnak. A’ fö l d any (tellurium) majd csak egyedül 
Erdélyben otthonos. A’ k é n ,  bárha régebben szorgalmasan ása- 
tott ’s igen sok helyen kapható, jelenleg nem müveltetik, a’ kőszén
nel és gyeptőzeggel együtt, mellyek roppant mennyiségben az 
országban majd mindenütt találhatók. Gr aphi t  van Zoodtban és 
Mihályváratt,’s edényekre használható ugyan, de irónra nem. Az 
osdolai h e g y k r i s t á l y  ’s a’ porkurai a m e t h y s t  híresek nagy
ságuk és szépségök miatt; gyakran találni c h a l c e d o n t ,  kar-  
n i o l t ,  a c h a t o t ,  közönséges és f é l o p a l t ,  j a s p i s t  ’stb. a’ 
hegyfolyamok’ gördítményeiben. A’ szapora b á n y a v i r á g  bő 
anyagot nyújt az üveghutáknak. — A’ k í g y ó k  ö v é t  több 
helyeken törik, különösen pedig nagyon sokat és nagyon fino
makat a’ Schyllervölgyben; de hiányzik még itt a’ feldolgozá
sára megkivántató ügyes kéz,  mi a’ készítményeknek Erdély
ben ’s a’ szomszéd tartományokban leendő élénk eladhatása’ tekin
tetéből rendkívül jutalmazó lenne. Má rvá n y , g i p s z  és a l a ba s -  
t rom nagymennyiségben találtatnak, de majd épen nem műveltei
nek; az itteni márványt a’ rómaiak gyakran használták. A’ közön
séges m é s z k ő  sok és nagy terjedelmű hegyrétegeket képez ’s 
bőven égettetik és szállíttatik ki. A’ ba z a l t  rétegek itt-ott az or
szág’ nyugati és déli részein mutatkoznak; a’ detunatebeliek min
denek előtt megérdemlik a’ geognosia’ figyelmét. — Az a g y a g 
földnek az egész országban a’ legkülönfélébb fajait kaphatni, de 
mégis sem a’ téglaégetők sem a’ fazekasmesterség és kőedénygyá- 
rok nincsenek olly állapotban, mellyben a’ bőséggel találtató olcsó 
anyag mellett lehetnének ’s lenniök annál inkább kellene, minthogy 
belőlök Erdélyben és valamennyi szomszéd tartományban igen jutal
mazó kereskedés volna reménylhető. —

( Folytatása következik.)

A’ n e m z e t i  j ó l l é t r ő l .
(Vége.)

Illy nézetekből láthatjuk, hogy van okuk édes hazánkban a’ 
szegényeknek, kiknek száma ellepi a’ gazdagokét, politizálni; sőt 
csudálnunk kell, hogy a’ külföld’ korszelleme nálunk hevesebben 
nem munkált, mint más nemzeteknél. — Akármelly veszedelemnek 
könnyebb elejét venni, mint azt orvosolni. Nem romlott szívű ha
zafiak tehát és nyughatatlan polgárok, sőt a’ legforróbb honi keb
lek azok, kik nyilványos írásaikkal a’ nemzet előtt fellépnek 
és a’ nemzetet szükséges javításokra, intézvényekre ’s a’ hátra
lévő veszedelmek’ megelőzésére serkentik.

Az önszeretet ugyan korszakunkban legkitűnőbben uralkodik, 
midőn majdnem minden ember csak magáról látszik gondoskodni, 
’s a’ közjótól, köztehertől, mennyire csak lehet, hátrabujni. De az 
ember mégsem olly elfajult, kőszívű valósággal, mint a’ minőnek 
közönségesen látszik. Nagy részét charactervonásinknak a’ kö
rülmények okozzák, mellyek változván, változik egész embernek, 
sőt egész nemzetnek charactere. Legtöbb ember nem elvből, nem 
fajultságból rósz, hanem tudatlanságból, könnyelműségből, betyár- 
Ságból, vagy elcsábíttalásból ’stb., elannyira, hogy józan Írások és 
felvilágosítások által ’s czélirányos értekezések’ olvasásával, ha 
azok mindennek vagy legalább minél többeknek kezeihez juthat
nának, igen sok embert józan útra lehetne vezérelni ’s tévelygé
séből kigyógyítani.
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Különösen pedig a szabadság  azon tárgy, tnellyről korsza

kunk’ szellemében legtöbb szót hallunk avatott és avatatlan publi
cistáink’ tollán és nyelvén koptattatni, jóllehet ezen szót, majdnem 
minden ember saját értelme ’s érdeke szerint magyarázza, úgy 
hogy változván érdeke, változni fog a’ szabadságról való megfo
gása és határozatja is. Egyiknek szabadság, ha kertjét minél 
erősebb kőfallal bekerítheti, hogy ő hozzá semmi idegen ne 
férhessen ; másiknak pedig az a’ szabadság, ha maga előtt semmi 
kőfalat és korlátot nem lát, hogy szabadon indulhasson, még ut 
nélkül is, valamerre neki tetszik. E’ két fő ellenkező felekezet kö
zött olly nagy még a’ zavar és eltérés’ foka, hogy számtalan toli
nak dolga lesz még, a’ különböző értelmeket egységre összepon- 
tosítani. Én a’ szabadságról egészen más szempontból értekezném, 
mint a’ minő értekezéseket e’ tárgyról még eddig olvasni szeren
csém volt. Olly tárgy az, mellyet csak egyedül psychologice lehet 
felvilágosítani, ’s valamig ezt elmulasztjuk, addig az avatatlan so
kaságot e’ felől világos értelemre nem hozhatjuk. Ugyanis azt kell 
mindenek előtt megfontolni, hogy az embernek minden cselekedetét 
megelőzi az akarat, vagy nem-akarat (a’ mi mindegy, mert e’ tekin
tetben a’ nem-akarás is akarat). Ezen akarat úgy velünk születik, 
mint saját lelkünk, és annyira tulajdona élő teremtménynek, hogy 
még az oktalan állatok sincsenek saját akaratjok nélkül. Olly hatal
mas ösztön pedig ez az emberben, mellynél nagyobbat minden ösztö
neink között sem ismerünk. Csak akarat kell hozzá , úgy éhhel 
is meg tud halni az ember az eledelek’ közepén ; csak akarat 
kell hozzá, ha torkig lakott is, mégis elletik valamit és lenyelhet 
az ember. Legfőbb földi hatóságunk az akaratban foglaltatik; ez 
azon bálványunk, mellynek egész életünkben bókolunk, és pedig 
örömmel, teljes készséggel bókolunk, sőt még másokat is saját 
akaratunknak hódolóivá akarunk tenni, mintha azoknak nem volna 
saját akaratjok, vagy azoké roszabb volna a’ miénknél. Kiki a’ 
maga akaratját tartja legszentebbnek, leghibátlanabbnak (értem 
a’ műveletlen testi sokaságot), másét pedig senki sem akarja el
fogadni, mert a’ maga akaratját tehetni, ez a’ szabadság, más’ 
akaratját elfogadni pedig, ez a’ szolgaság. Nem a’ rabláncz teszi 
tehát a’ szolgaságot; mert ha a’ rab is úgy akarja és óhajtja lábaira 
tétetni a’ bilincseket, mint a’ poroszló: ez neki korántsem szolga
ság; valamint nem uraság, ha valaki saját akaratján kívül erővel 
úrrá tétetnék. A’ mint retteg az ember a’ szolgaságtól, úgy vo- 
nattatik a’ szabadság’ ösztönétől; de a’ szolgaság, mint látók, 
semmi egyéb, mint saját akaratjának ellenére, más’ akaratjának 
hódolni; a’ szabadság pedig nem egyéb, mint saját akaratján jár
hatni. Ez oka, hogy semmi becse sincs előttünk az olly jótétnek, 
mellyet velünk valaki akaratunk ellen közlene: ellenben bármelly 
jármot és bilincset örömmel viselünk (mint a’ szerelmesek), ha az 
saját akaratunkkal tétetik reánk. Innen van, hogy a’ büszke ember 
örömestebb ad a’ révésznek az átvitelért önakaratjából egy forint 
borravalót, mint egy krajczár vámpénzt törvényes kötelességből, 
vagy tartozásból. — És a’ mint van ez egyes emberrel, úgy egész 
nemzetekkel is. Bármelly szultáni zsarnokság alatt sem érez azon 
nemzet szolgaságot, mellének akaratja a’ szultán’ önkényével meg- 
egyez ; ellenben a’ legkeresztényibb, legbölcsebb fejedelem is sza- 
badságtiprónak tartatik, mihelyt az emberiség’ javára czélzó ne
mes intézvényeit más utón mint a’ nemzet’ akaratjával akarja fel
állítani. Mert — egy szóval — minden embernek és minden nem
zetnek legdrágább házi istene ö n a k a r a t j a .

Igaz, hogy az akaratnak nemes és szent volta a’ lélek’ mű
veltségének fokától függ, és igy a’ műveletlen tompa léleknek 
akaratja is bárdolatlan és buta, sőt többnyire olly veszedelmes, 
hogy követőjét nyomban végveszélybe döntené; de az itt még most 
nem kérdés, minő az akarat, mert minden esetre psychologice

igaz marad az örökre, hogy még a’ buta ember, sőt az oktalan 
állat is, a’ maga buta akaratját épen olly éltető örömmel követi, 
mint a’ legműveltebb lélek az ő legtisztább, legnemesb akaratját ; 
sőt nem csak maga követi, hanem még másokkal is kiki a’ magáét 
akarná köveltetni; ’s minthogy mások ezt ritkán teszik, innen 
van a’ világban annyi zaj, baj, perpatvar, visszayonás és azon 
számtalan kínok’ nemei, mellyekkel tömvék a’ történetek’ lapjai, 
de tömve saját tapasztalásunk is.

De ha kiki csak a’ maga akaratját követi, mi lesz úgy az 
emberi társaságból ? hiszen sok műveletlen embernek sokszor aka
ratja is olly ostoba, hogy ez neki tüstint vesztét hozná, ha követé
sében meg nem gátoltatnék. Lehetetlen itt az erőszakot elkerülni, 
és a’ testi emberrel önakaratját megtagadtatván, őt a’ müveit lelkű 
emberek’ és bölcs törvények’ akaratjára nem kényszeríteni; sőt 
sok ember olly rövidlátó, hogy a’ maga javát sem tudván, őt még 
saját boldogságára is bottal kell ösztökélni, 's heverésben gyö
nyörködő akaratját vele megtagadtatni. A’ csecsemő mihelyt mo
zogni tud, mindjárt a’ gyertyavilágba akar nyúlni, ’s mellyik anya 
volna elég kegyetlen, neki ezen akaratját megengedni? Már pedig, 
mihelyt valakinek saját akaratját meg kell tagadnia és más’ aka
ratjára állania, ez nem egyéb szolgaságnál. És igy látnivaló, hogy 
a’ világon tökéletes szabadságról álmodozni csupa képtelenség; 
mert — tanítók és népnevelők ! jól megértsétek, mire kell a’ leendő 
polgárt és hűséges jobbágyot leginkább oktatni — nincs ház, melly- 
ben minden cseléd, nincs olly szabad ország, mellyben minden 
ember saját akaratját követhetné mindenben, a’ nélkül hogy szám
talanszor azt megtagadván, a’ törvények’ és többség' akaratjának 
fel,ne áldozza. Nem a’ kormányzás’ monarchiái vagy respublicai 
formájában áll tehát a’ valódi szabadság, oh ezek egymással vetél
kedhetnek is a’ szolgaiság’ fentartásában; hanem attól függ a’ 
nemzeti szabadság, mellyről mai időben olly sok húrok pengenek, 
hogy a’ nemzet mellyik kormányi forma alatt áldozza fel saját 
akaratját több idegen akaratnak ? — Sőt ha valamelly kormány 
oda tudja vinni hitelét, hogy a’ nemzet’ akaratja is egyszerre meg
egyezzen a’ kormányéval, ott van a’ világon a’ legnagyobb szabadság.

D e, hogy más’ akaratja az enyémmel összehangozzék, azt 
erőszakkal, hatalommal, kegyetlenséggel ’stb. soha ki nem viszem; 
mert ezek által csak az elkeseredés, megátalkodás és ellenszegülés 
tüzesednék. Más mód van arra fentartva, hogy másnak — a’ művelet
len embernek — rövidlátó akaratját a’ magam nemes és messzeható 
akaratomhoz édesítsem, t. i. a’ szelíd, józan, hideg oktatás. 'S ezen 
okból megbecsülhetlen kincsnek tartom a’ nemzeti folyóírásokat, 
’s az ezekben közlött józan értekezéseket; mert ezek, már csak 
a’ mi időnkig is, több szétkóborló szilaj akaratokat egy pontra ösz- 
szesítettek, mint mennyit a’ világ’ minden szuronyai egyesíteni 
képesek lehettek volna. — Azok tehát, kik a’ szabadságról hatha
tós értekezést írni akarnak, ne feledjek el, az embeii teimeszelet 
elébb psychologice anatomizálni, mert az olvasó az ő megrögzött 
régi értelméről más értelemre addig el nem tér, mig emerről tö
kéletes meggyőződést nem szerez magának; úgy de tökéletes ala
pos meggyőződést a’ szabadságról lehetetlen addig szerezni, mig 
annak gyökerét ’s eredetét az emberi szívben tisztán ki nem fejtjük, 
és az olvasót minden igazságra kezénél fog\a nem vezéreljük.

Nem kevésbbé kitűnő a’ mai korszellem’ czímvonásai közölt a' 
rallástalansáq vagy a’ vallás’ gúnyolása is. E’ tárgy, minthogy 
csupán csak a’ legbetyárabb tudósok’ müve, szól és megjegyzést 
sem érdemelne, mert munkájok magokkal együtt, mint polyva szél
től, elenyészik; de mivel ezen vallásgúnyoló betyároknak szama 
naponkint és igen nagyon látszik növekedni, ’s többnél több prose- 
lyIákat elkábítani: valóban itt az ideje, hogy folyóírásainkban ezen 
kórsán ellen is minél több Íróink megszólaljanak, ’s a’józan észt és 
felvilágosítást terjesszék, mert a’ méregnek ártalmát ellenméreg
gel kell sikeretleníteni. Miczéljok a’vallásgúnyolóknak? Tan hogy 

, a’ néppel ősi vallását, egyetlenegy paladiómat, megiilallassák, az ol
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tárokat és szentségeket felforgattalak,’s azután a'hazát olly vesze
delembe döntsék, mellyet az békével elkerülhetett volna? Balgata
gok ! meg nem gondolják, melly munkába, hány századokba, mennyi 
harczokba és küzdésekbe került valaha a’ szilaj föld-népét annyira 
vinni, hogy a’ keresztény vallást elfogadja, templomba járjon, lelki 
alvára mint vezérére figyelmezzen, és a régi pogány vad erkölcsök
ből kitisztuljon? Nagy nehezen, hála az egeknek! ma már mindezen 
keserves kezdő munkákon túl vagyunk; önkint megy már a’ nép, 
nem erőltetve, a’ templomba, önkint küldi magzatjait oskolába; 
vannak már legtöbb helységeinkben lakházaik lelki atyáknak és 
gyermektanítóknak, hol pedig ezek még hiányoznak, kész az ösz
tön, nagy a’ vágy, mindenütt lassankint ezeket létrehozni. Mennyi 
időbe, munkába került ennyire menni! Ott vagyunk már egyházi 
intézvényeinkkel, hova eljutni eldődeink nagy munkával és farad
sággal törekedtek. Ott vagyunk mi, hol a' kormánynak egy szava 
a' bölcs lelki pásztorok által csudákat tehet a’ nemzet’javára ; és ti 
ezen drágán szerzett kedvező körülményeket és intézvényeket fel 
akarjátok e forgatni,’s a’nemzetet századokkal visszataszítani? Nem 
nagy vitézség együgyű embernek vallásából csúfot űzni, ’s őt attól 
megfosztani; de kérdem: ha a’ szegény köznépet vallásától meg
fosztjátok, valljon mit adnátok neki annak helyébe? Egyebet nem 
adhatnátok vérengező vallásnál, mellynek oltárain ti lennétek a’ 
legelső áldozatok.

Barátom! ha tudós vagy, azt csak nemesebb lelkeddel mutat
hatod meg, mert ki a’ tudományokban még annyira nem ment, 
hogy saját lelkét, az emberi indulatok’ és gyarlóságok’ mocskaitól 
kitisztította ’s szenvedélyein uralkodni megtanult volna, az, bár az 
egeket verje tudományával, még mindig tudatlan, mert lám még 
azt sem tudja, mire való a’ tudomány; nem tudja, hogy ez nem 
czél a’ fenhéjazásra , hanem csak a’ többek között egy eszköz a’ 
magunk tökéletesítésére. — Ha, mondom, tudós vagy, akkor a’ val
lást csak tisztelni, de felforgatni nem fogod, sőt azt minden gyen
ge hitűben erősíteni ’s nevelni igyekszel; ha pedig tudós nem vagy, 
akkor szűnjél meg betyár-elménczséggel a’ vallást kigúnyolni és 
a’ közjót botránkoztatni; mert azzal senkinek sem ártasz hamarább 
mint magadnak.— Igaz ugyan, hogy a’ műveltebb lelkű embernek, 
szelidebbek és finomabbak a’ vallásról való eszmél is , mint a’ sze
gény műveletlen mezei emberéi; de azért vallása nein kigúnyolan
dó, mert csak kiki úgy dicsőítse Teremtőjét, a’ mint tudja, és er
ről soha meg ne feledkezzék: örökre becsületes ember marad ö .— 
Más emberek’ akaratját a’ te akaratodra csigázni: ennek egy kissé 
más módja van , mint épen a’ gúny’ valasztasa.

Egy különös czíme korszellemünknek a’ könnyelműség is. 
Olly gyér alapon áll egész életünk, minden szerencsénk és va
gyonunk, tűzi, vizi, pénzi bátorságunk, hogy mindenünk a’ csu
pa szerencse’ koczkájára, és semmink a’ calculáló ész’ mathema- 
tieai biztosságára nem latszik alapílottnak lenni. Illy bizonytalan 
életben és hazaban nem volna a’ nemzet eléggé képes, a’ bátorsá
got és közjóllétet, bármelly áldozatokkal i s , minél szilárdabb ala
pokra állítani; azonban a’ boldog béke’ idején is ,  midőn hála az 
egeknek, semmi ellenséggel nem küzdünk, e’ czélra elég könny
elműek vagyunk semmit sem tenni, készebbek az erőt henyélésre, 
puhaságra, betyárságra’stb. feláldozni; csak mikor a’ nyomorúság 
jelen van, akkor tudunk érezni, jajgatni; de előre érezni és ma
gát a’ bajban képzelni igen kevés tudja, ’s ezeknek sopánkodása 
kinevettetik! Hajh barátim! egy nemzet, melly állandóságra szá
mol, nem elpuhulással, hanem férjfias küzdéssel, nagy munkával 
éri el e’ szent czélt. Udeardy János,

Heves megyei almémök , ’s a’ ni. 1.1.1.1.
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Angol  ó r i á s go  zösök t e n g e r i  u t azás r a .
A’ Hírnök' olvasóinak kedveskedő szolgálatot vél tenni testvé

re , midőn amannak napi tudósításaira vonatkozólag, nagyobb vilá
gosság’okáért, vagy figyelemgerjesztésül, vagy tán csak a’ tárgy nak 
különös érdekességénél fogva is , bővebben, kimerítőbben, ’s igy 
mintegy magyarázólag adja azt, mit amaz — az események’ sebes 
folyamat kisérni kénytelen — néha csak futólag, csak érintve ad
hat. így azon angol óriásgőzösök, Syrius  és G reat-W estern ,

mellyekről Hírnökünk’ minapi számában irtuk, hogy Londonból Uj- 
Yorkba mentek, érdekesb ’s fontosb tüneményei századunknak, 
mint hogy saját Századunkban  is méltán helyet ne foglalnának.

Már 1790ben jósolá Fiteh , egy amerikai, ki 20 évvel előző 
meg az első angol gőzhajó-építőt b'ultont egy gőzös’ létrehozásá
val, hogy rövid idő múlva gőzösök szelendik az atlanti tenger’ hul
lámait. A’ jóslat teljesülni látszott l819ben, mert akkor az egye
sült statusokból, úgy tetszik Savannából, csakugyan érkezett Li
verpoolba egy gőzhajó. De a’ merény azóta nem ismételtetett. 
Most azonban Syrius és Great-Western ugyanez’ útra indultak, 
s z a b á l y o s  g ő z  h a j ó z á s i  k ö z l e k e d é s t  létrehozandók Anglia 
’s az egyesült statusok között.

S y r i u s  a’ Sz. György’ nevét viselő gőzhajózási egyesület’ 
tulajdona, ’s eddigi London és Cork között tett utjai által jó hirt 
szerzett magának. Noha nem régi hajó, ’s tán épen csak olly ko
ros, hogy eléggé száraz lehessen, mégsem épült a’ Sy rius mosta
ni.atlanti utazásai’ czéljára; még a’ régibb európai szabályzat’ gő
zöseihez tartozik, 700 tonna teherrel jár, ’s két erőmüve össze
sen 320 lóerővel bir.

Gr e a t - W e s t e r  u rendeltetésére különösen alkottatott hajó, 
egy bristoli kereskedő - társaság’ tulajdona. Szerkezete ’s rendel
tetése becsületére válik azon kikötő-város’ kalmárainak, melly el
ső fedezte fel, Cabot által, az iránytű’ (mágnestű’) eltávozását 
az éjszakmutatóban, megalapító az Angol- és Oroszország közötti 
kereskedést, Uj-Fundlandot felfedező, és — ha igaz — Florida’ 
tengermellékét egy évvel korábban isméré, mint Columbus nagy 
útját elkezdő. Great-Western mindenesetre megújítja a’ régi Bris
tol’ dicsőségét, hol 420 évvel ezelőtt Canynge mester’ kereske- 
döhajói a’ föld’ első hajóinak tartattak, „Maria“ és „János“ hajói 
900 tonnával minden nemzetek’ tengeri hajósait bámulatra gerjeszt
vén. A’ Great-Western 1340 tonna teherrel jár. Mit jelentsen ez, 
már csak abból is megértheti még a’ hajózási ügy ekben tapaszta
latlan olvasó is , hogy a’ nem rég készült Gorgon , az angol ha
jóság’ legnagyobb gőzöse, csak 1150 tonna terhű. A’ Great- 
Western 20 napi széntakarmányt, 150 matrózt, 1000 katonát ’s 
6 hónapi eleséget visz magával. Erőmüvei’ hatása az, melly a’ 
Syriusé. Hosza 240 láb. Kerekeinek hengerei 74 hüvely k vastagsá
gúak. Négy gőzüstje, ha vízzel telvék, 180 tonnát nyom; alsó 
részében 900 tonna fér e l , ott vannak a’ vasládák szén’ számára. 
A’ két gözerőműnek mindegyike 225 lóerővel bir. Hogy valakinek 
teljes fogalma lehessen ez iszonyú hajóról, szükség, hogy egy 
80— 100 ágyús hadi hajót látott légyen. Gondoljuk ehhez két ol
dalról az iszonyú két kerék-domborúlatot, a’ magas fekete ké
ményt az aránylagos sűrűn fölemelkedő füstoszloppal ’s egy tel
j e s , négy árbocz tartotta, vitorlakészületet. A’ külsőnek egészen 
megfelel belseje. A’ külső hajószoba 46 láb hoszú ; következik egy 
tágas gépelyszoba, ezután a’ 82 láb hoszaságú ’s 34 1. szélességű 
főszoba. Köröskörül a’ kél szobában 128 ágy hely utazók’ számára 
’s ezektől elkülönítve 20 cseléd ágytérség. Az egésznek fölké
szülte valóban pompás, és a’ tulajdonosok semmit sem kíméltek 
hajójokat — a’ mennyire egy sóhullámokban úszó épület az lehet — 
egv Eldoradová alkotni.

De még ezen óriási hajót is sokkal felülmúlja V i c t o r i a ,  a’ 
brit-amerikai gozhajózási társaság’ tulajdona. E’ társaság előle- 
ges terve szerint két nagy angol és két ugyanakkora amerikai gő
zössel folytonos közlekedést szándéklott eszközölni London és Uj- 
York között. E’ négy gőzös nyolca vitorlahajót vala pótlandó, ’s 
egy nek-egynek 1200 tonnával ’s 300 ló’ erejével kelle bírnia, 40,000 
font sterlingbe kerülni, 18,000 ft. st. évenkint reá fordítást kíván
ni ’s 30 — 50 pcentet keresnie. Később a’ társaság megválloztatá 
tervét, tőkéjét fél milliótól majd egy millió font st.re emelő, ere
jét egy gőzös’ előállítására fordítandó. így született e’ nem soká
ra elkészülő gőzös, egy valódi tengeri Mammuth. 1800 tonna te
herrel jár, hosza a’ vizvonalban 230, legnagyobb lapján 253 láb, 
legnagyobb szélessége 69 1. Megterhelve 16 lábnyi mélyen jár; 
hengerei 78 hüvelyk vastagok, két gőzerőmüve, mindegyik 250 
ló’ erejével; hely benne 500 utazóra, 1000 tonna szállítmányra. 
Mint mondjak, 100,000 font sterlingnél többe kerülend ’s Liver
poolból induland ki először Cj-Yorkba.
_________________ 1________________:______________ _____

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyam at 183S.

N é há ny  szó a ' 3 hónapú  évekró ' l i  v i t a t ko 
záshoz.

A’ Társalkodó’ múlt évi 98-k számában Fúrnék Dávid ur, 
a’ „Hoszú élet’ példái’“ közlése’ utóján igy szó l: „Közönsége
sen azt hivék, hogy a’világ’ létre jöttével ennek szülötti is hoszabb 
’s tartósb életkort értek. De más volt az akkori időkor-számlálás. 
K é t s é g t e l e n  a d a t o k b ó l  k i v i l á g l i k ,  hogy a’ régiek 
A braliáni idejéig egy évben 3 hónapot, azután 8 , ’s József' ide
jén túl 12 hónapot számláltak. — — Világos továbbá, hogy az 
ember’ életideje mindig ugyanazon egy volt.“ — Ez állítás’ kö
vetkeztében Századunk ’ folyó évi 2-dik számában * * * ész  

névjegy alatt Fárnek úrhoz a’ 3 ’s 8 hónapú évekrőli 
k é t s é g t e l e n  a d a t o k n a k  Századunkban leendő közlésére 
F elszólítás  intéztetett, mellyre nem Fárnek ur, hanem a’ he
lyett, Századunk’ f. é’ 11-k számában, Kottm eier-bői, a’ kétség
telen adatok’ képében idézett, némelly véleményekkel, BoSgot; 
azaz Gödör ur felelt — „reménylvén, úgy mond, hogy Fárnek 
ur is tu d  kétségtelen adatokat — — felhozni, a’ mit nyilván 
fog is tenni, ha a’ f e l e l e t e t  nem r e s t e l i “ — de Gödör 
ur’ reménye, vagy az elsőbb vagy az utóbbi ok’ hiányából, mind
eddig nem teljesült.

Megvallom, többekkel együtt én is szeretném azon k é t 
s é g t e l e n  a d a t o k a t  látni, mellyekből kiviláglanék, hogy a’ 
régiek Ábrahám’ idejéig egy évben csak 3, azután pedig 8, és csak 
József’ idején túl számláltak volna 12 hónapot. Ha ez állana is 
némelly tudatlan és barbar népekre nézve; dehogy a’ zsidó né
pet, a’ patriárchákat ’s Mózsest is érdeklené, teljességgel nem 
hihetem. Im Augustinus, némelly historicusoknak, név szerint 
Pliniusnak is , az efféle kevesebb hónapokból álló évekrőli véle
kedését megemlítvén, de Civit. Dei lib. XV. cap. 12. igy szól: 
„Neque enim ullo modo audiendi sunt, qui putant, aliter annos 
illis temporibus computatos, id est tantae brevitatis , ut unus 
annus noster decem illos habuisse credatur.“ — De magából 
M ózses' ostromoltatott könyvéből vegyünk az ostrom ellen erős
ségeket, és a’ szent-irásnak Semvvev/Tict-iÁl (ámbár Fárnek és 
Gödör urak, ez iránt is megkérdelhetnének) most elmellőzvén, 
csak mint történetírást vegyük tekintetbe. — Lehetetlen, hogy 
Mózses, mint okos historicus, sőt valóságos tudós, mind. az 
első mind a’ második világbeli patriarchák’ életkorának’ leírásá
ban, különböző, azaz kevesebb és több hónapokból álló, rövi- 
debb és hoszabb éveket vett volna fel; vagy ha úgy, meg ne 
említette volna. Ő első könyve’ vagyis a’ Genesis’ V-k részében 
az özönvíz előtti patriarchák’ életkorát, sőt mindegyik’ nemzésének 
idejét is előadván, a’ VÍI-k és VIII-k részekben leírja az özön
vizet, a’ hol különösen a’ VII : 11, 24,  és VIII: 3,  4,  5,  6. |

mondottakból világos. l)hogy itt 30 napból álló hónapok vannak 
leírva; mert a’ 2ik hónapnak 1 Tik napjától fogva a’ 7dik hónap
nak 17ik napjáig 5 hónap lévén , ’s ezen 5 hónapnak 150 nap 
tulajdoníttatván, 30 nap esik egy hónapra; 2) hogy itt 12 hónap
ból álló, még pedig solaris, vagy a’ nap’ útjához mért, egész 
év vagyon leírva, mellynek nem csak 7-k, hanem 10-k hónapja is 
megneveztetik, azután pedig csak napok említtetnek; 3) Noé, 
601-k éve’ 2-k hava’ 27-k napján jővén ki a’ bárkából, abban az 
özönvíz’ teljes ideje alatt, egy egész évet és 10 napot töltött el; 
— ezekből következik 4) hogy ha Noé’ életének 600-k éve 12 hó
napból állott: életének többi évei, valamint a’ több patriarchiák’ 
évei is illyen 12, nem pedig 3 hónapból álló évek voltak. A’ 3 
hónapú évek’ állítása tehát helytelen kötölőzködés és elmevisz- 
ketegség azon mind régibb mind újabb emberek’ részéről, kik
nek, hogy az özönvíz előtti patriarchák 7 — 8 — ’s 900 éve
ken is feljül éltek , fejőkbe nem férhetett ’s nem férhet. — De 
vessünk tekintetet az özönvíz utáni patriarchákra is, kiknek élete 
egész Mózsesig sőt Jósueig (ki már csak 110 évet élt) mindig 
lejebb szállott, úgy hogy Sem patriarcha már csak 600, A rfak- 
sad , Selah és Eber 400 ’s néhány éveket; Peleg, R eu , Serug, 
Tliare 200 ’s néhányakat, Nakhor, Abrahám , I z sá k , Jákob, 
J ó zse f , M ózses és Jósue pedig 200 és 100 évek közölt, több 
vagy kevesebb ideig éltek, mint Mózses’ lső könyve’ Xlik részé
ben láthatni. — Már hát Fárnek ur szerint feltévén (posilo, 
séd non concesso), hogy a’ régiek 3 hónapú éveket számláltak 
Ábrahámig: Sem’ 600 évei 150-re, Arfaksad’, Selah’, Eber’ 400 
’s néhány évei 50 ’s 58-ra, Nakhor’ 148 évei pedig 37-re szál
lanának le. De megírta Mózses ezen patriarcháknak nem csak 
életkora’, hanem nemzése’ éveit is; úgymint Selah, Peleg, Se
rug nemzették fiaikat 30 éves korukban, Nákliar pedig nemzette 
Tharét 29 éves korában. (Lásd I. Mózs. XI: 14, 18, 22, 24.) 
Ha tehát ezen nemzési évek 3 hónapból állottak volna, l 1/̂  
évekre szállanának le,melly életkor még tehetetlen a’ nemzésre; 
miből ismét természetesen következnék, hogy e közelebb neve
zett patriarchák, házasodásuk’ vagy nősülésök’ idején 6 \  éves 
gyermekek leltek volna. — Továbbá Ábrahám élt 175 évet, 
mellyek ha 3 hónaiból állottak volna, életkora nem többre, mint
43 évre ’s 9 hónapra terjedett volna. Hogyan mondhatta tehát 
róla Mózses imezeket: „És elfogyatkozván meghala Ábrahám, 
jó vénséggel megelégedvén“ — I. Mózs. XXV : 7 , 8. holott 
hihető, hogy Fárnek ur maga sem állítana mai időben is 43 ’s
44 évű életkort jó vénségnek; a’ minthogy a’ feljebb említett ’s 
általa közlőtt: „Hoszú élet’ példáidban 160 ’s ha jól emlékezem 
170 éves embereket is nevezett meg a közelebb mull időszakból. 
Jákob 130 éves volt, mikor leköltözött Egyiptomba, hol Farahó 
királlyal beszélvén, kérdésére igy telel: „Kevesek voltak az én
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életem’ esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim’ éle
te’ esztendeinek napjait.“ — I. Mózs. XLVII. 9 .— IVo de Férnek 
tir szerint Ábrahám csak 43, Thare 51, Ifakhor pedig csak 37 — 
mint feljebb is látók — éveket éltek; Jákob’ 8 hónapú 130 évét 
pedig 12 hónapú évekre leszállítván is, azok már akkor 85 évre 
's 8 hónapra terjedtek, és igy az ő feljebb nevezett atyáinak élet
korait a 43 , 51 ’s 37 éveket, jóval felülmúlták: igy tehát Jákob, 
egy éhség-üldözte vándor, vén ember ’s a’ mi több patriarcha 
létére, egy királyi felség' szent személye előtt hogyan mert ha
zudni?! — Ezekből ismét kétségtelenül kiviláglik, hogy: 1) 
nem áll meg Fárnek urnák azon állítása: „világos hogy az em
ber’ életideje mindig ugyanazon egy volt“ ; 2or a’ 3 ’s 8 hónapú 
évek’ fölvétele által, a’ patriarchák’ életkorában a’ legnagyobb 
zavar ’s képtelenség áll elő, melly mind a’ physiologiával, mind 
a’ világ’ kezdetéig fölmenő 's mindenektől bevett közönséges 
ehronologiával ellenkezik. De hol is van az a’ profanus iró, ki
nek írásaiból Mózsest, ezen nagy régiség’ emberét ’s íróját meg 
lehetne czáfolni ’s 3 hónapú évek’ tudatlanságával vádolni? 
Orpheus ama’ legrégibb görög poéta is jóval élt Mózses után, 
a’ bírák’ idejében, Krisztus urunk’ születése előtt 1200 évvel; 
Homerus 1000; Pythagoras 533; Herodotus a’ profana 
história’ atyja 444; Diodorus Siculus 6 évvel; a’ legrégibb 
görög chronologus pedig, Claudius P tolom aeus, Kr. ur. szül. 
után a’ 2k században élt; de ezek’ ’s több régi irók’ munkáiból 
Mózsesnek, a’ zsidó ’s egyéb napkeleti nemzeteknek, araboknak, 
phoeniciaiaknak, chaldaeusoknak, babyloniaknak, sőt a’ patri- 
archáknak, mint kivált Ábrahámnak, nem tudatlanságát, hanem 
inkább tudományát, ’s astronomiai isméreteit — melly éktől függ 
a’ helyes időszámlálás vagy chronologia — lehet megmutatni.

Hogy pedig valamint Mózsest ’s a’ patriarchákat, úgy általá
ban a’ keleti vagy ázsiai régi nemzeteket, a’ 3 ’s 8 hónapú évek- 
keli időszámlálással egybekötött tudatlansággal vádolni nagy méltat
lanság: egy, a’ régi világ’ minden megmaradott könyvei között 
legrégibb még pedig szent könyvből (Jób) és számos pogány 
irók’ munkáiból (úgy vélem, mind — együttvéve — kétségtelen 
adatokból) meg lehet bizonyítani. — Mire nézve azt kérdem: a’ 
mai tudós Europa honnan vette tudományát ? — A’ régi rómaiak
tól. Hát ezek? — A’ régi görögöktől. Hát ezek? — Leginkább 
az egyiptomiaktól. Hát ezek honnan vették? mert talán csak nem 
állíthatjuk, hogy minden tudományuk a’Nílus’ iszapjával megön
tött ’s kövérítetl földjökből, mint bőséges gabonájok, buvott vol
na ki: azt feleljük tehát, hogy Egyiptom valamint lakosait, úgy 
tudományát is eredetikép Ázsiából vette ’s idővel úgy bővítette. 
Az Egy iptommal szomszéd, de már Ázsiában fekvő Arabia, va
lamint későbben, midőn a’ közép századokban (in barbaric medii 
aevi) a’ tudatlanság’ setétségével elborított Európát tudományos 
isméreteivel felvilágosította: úgy a’ régi világban is már Mó
zses’ ideje előtt a’ tudományokban, kivált az aslronomiában ’s 
annálfogva a’ chronologiában olly lábon állott, hogy a’ 3 ’s 8 hó
napú évekkeli élés’ tudatlanságát reá fogni nem lehet. Ez világos 
Jób patriarcha’ könyvéből, ki Mózses előtt jóval élt; mivel Mó
zses Krisztus ur. szül. előtt 1609, Jób pedig 1Í63 évvel született. 
Petav. Ration. Temp. part. 1. libr. 1 cap. 3. — Jób egy nem csak 
kegyes és gazdag, hanem tudós (Jób IV: 3.) arab emir volt. 
Hogy az arabok, Ábrahám' e' maradéki, már akkor is, és igy 
nem csak József patriarcha’ ideje után, 12 hónapú évekkel éltek, 
a’ nap’ útján lévő 12 égi jegyet ’s a’ 12 hónap’ jegyeit ismérték, 
’s az aslronomiában jártasok voltak, kitetszik Jób’ XXXVIII: 
31, 32; IX: 9. Itt van a’ hemisphaerium coeli seplemtrionale el 
nieridionale. Továbbá XXVI: 7. és XVIII: 18. Geographia mathe- 
malica. XXI: 12. — XXX: 31. Aesthelica. X IX : 23, 24. írás'

mestersége. De ezeken kívül Jób’ könyve morális és physicai tu- 
dományokkál is teljes, mint a’ XXVIII. és XXXVIII — XLI. 
egész részek. — Metallurgia van a’ XXII: 24, 25. és XXVIII: 
15 — 19. — Hogy az arabok a’ mathematicai tudományokban a’ 
legrégibb időtől fogva jártasok voltak, nem csak ezen Jób’ köny
véből, hanem abból is kiviláglik, hogy a’ mathematicusok mind e’ 
mai napig sok arab szavat megtartottak, péld. az arabiai számje
gyeket, mellyeket az indusoktól vettek az arabok. — Lásd W eid- 
leri Math. 19. 1. — Zenit, nadir, almucantharat, azimuthum, 
regei, aldebaran, mind astronomiai arab nevek. Az algebra, 
mint neve is mutatja, arabok’ találmánya, azoktól vették az 
egyiptomiak, ezektől ismét a’ görögök (lásd Baerens Anzeige 28, 
29. 1.); a’ közép századokban pedig magok az arabok terjesztet
ték Európában, nevezetesen Spanyolországban. — József pa- 
triarchától is sokat tanultak az egyiptomiak ; mert ő vitte be a’ 
rendes földművelést közükbe; földjeiket fölmérvén kiosztotta, ’s 
a’ papoknak is külön szántóföldeket rendelt; ő találta fel a’ mér
tékeket is. — Mindezeket bizonyítja Alexander Polyhistor Arta- 
panus után; lásd Eusebii Praepar. Evang. libr. 9. cap. 23; vesd 
össze: Zsolt. C V : 21: „Úrrá tévé (az egyiptomi király) őtet 
(Józsefet) az ő házán és minden jószágán fejedelemmé. Hogy az 
ő fejedelmit is az ő akaratja szerint megkötöztetné, és hogy az  
ő v é n e i t  t a n í t a n á  b ö l c s e s é g r e . “

De hogy feljebb menjünk: tudjuk Mózsesből (1  Mózs. XII: 
10. — XIII: 1 , 2 . ) ,  hogy Ábrahám lakott Egyiptomban, ki nem 
csak fejedelmi (1 Mózs. XIV: 14, 15, 16. ) ,  gazdag (1 Mózs. 
XXIV: 22, 34, 35.) és keleten nagyhírű, hanem mint propheta 
(1 Mózs. XX: 7., 17.) tudós emberis volt,’s mint több pogány irók 
bizonyítják, az egyiptomiakat sokra tanította; ő tőle vették azok 
a’ körülmetélkedést, a’ hétnek hét napját és minden vallás tu
dományukat. Orpheus őt „chaldeo sanqvine crelus“-nak neve
zi, és nem csak az egy igaz Isten’ isméretét, hanem astronomiai 
tudomány t is tulajdonít neki. (Clement. Alex. Síromat, libr. 5.) — 
Berosus Chaldaeus azt mondja, hogy Ábrahám az égi dolgokban 
igen tanult ember volt (vir magnus et sideralis scientiae peritus). 
Lásd Joseph. Historic. Antiqu. Jud. 1. 1. cap. 8. A lexander  
P olyh istor , Artapanus és más régi irók után azt állítja, hogy 
Ábrahám az óriásokhoz ment, kik Baby loniában laktak,’s ott a’ 
csillagvizsgálás’ tudományát jól megtanulván, onnan először 
Phoeniciábament, ’s az odavalókat azon tudományra megtanította; 
azután Egyiptomba egész családjával, hol Pharetho király t az as- 
trologiára megtanítván, húsz évig folyvásli ott lakása után ismét 
visszaköltözött Syriába. (Lásd Eusebii Praepar. Evang. 1. 9. 
cap. 1.) — Nicolaus Damascenus igy szól: „Abrahamus re- 
gnavit apud Damascum] a d v e n a, ut qui cum exercitu venerat e 
régióné supra Babylonem sita, quae chaldaeorum dicitur.“ (Lásd 
Joseph. Histor. Antiqu. Jud. c. l . c .  8 . ) — Kitetszik tehát mind
ezekből, bogy Ábrahám keleten fejedelmi, gazdag, tudós és nagy
hírű ember volt, ki mind a’ phoeniciaiakat, többek közt az írás’ 
mesterségére is (kiktől azt Cadmus későbben Európába hozta), 
mind az egyiptomiakat sok tudományra, névszerint astronomiára 
is, tanította. Lehetetlen tehát, hogy az ő idejében és előtte 3, 
utána pedig, még József patriarcha’ korában is, 8 hónapú évek 
lettek volna divatban keleten. A’ minthogy Jób’ könyvéből, melly 
a' világ' hajdankorából megmaradt minden könyveknél — még 
Mózseséinél is — régibb, láthatni feljebb : hogy az arabok, már Jó
zsef elolt, a’ zodiacuson lévő 12 égi jegyet, melly ek 12 hónapú 
évekre mutatnak, tudták, és más tudomány okban is jártasok vol
tak. Chaldaea tehát, Ábrahám szülőföldje, valamint Babylonia 
— melly két tartomány volt az özönvíz utáni embernem'lakhelye — 
nem csak egyéb, hanem kivált astronomiai tudománnyal bírtak,
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's belőlük mint központból sugárzónak szélijei a' tudományok 
Ázsia’ mind keleti (Persia, Media, Partliia, India, Sina) mind nyu
gati (Assyria, Syria, Phoenicia, Judaea, Arabia) tartományaiba, 
ezekből Egyiptomba, innen pedig a’ görögök által Európába. A’ 
honnan Porphyrius pogány író (Vita Pythagorae) azt mondja, 
hogy Pythagoras nem csak az egyiptomiakhoz (kiknek papjai őt 
körül is metszették), hanem arabokhoz, zsidókhoz és chaldae- 
usokhoz is elment tanulni, és ezen nemzetek közötti bujdosásában 
gyűjtötte philosophiajának legnagyobb részét. (Lásd Brucheri Phi
los. in Pylhagora. És Joh. Alb. Fabricii Bibi. Grace. 1. 2. 
cap. 12.)

Alexander Polyhistor’ és Artapanus' állításának — melly 
szerint a’ régi egyiptomiakat az astronoiniára Ábrahám tanította 
— valósága kitetszik abból is, hogy az egyiptomi év egyszers
mind babyloninak, vagy későbbi nevezet szerint nabonassarinak 
(annus aegyptiacus sive babylonicus vei nabonassareus) is nevez
tetik a’ malhematicusoktól; kik a’ nap' 24 órája’ kezdeteinek 4 
nevezetesebb megkülönböztetése között még ma is a’ chronologi- 
ában , a’ nap’ feljöttével kezdődő babyloni órákat (horae baby- 
lonicae), mint legrégibb származásuakat, legelői említik. De hogy 
az egyiptomiak Ábrahám’ ideje után is figyelemmel viseltettek a’ 
babyloniak’ időszámlálása iránt, mutatja az, hogy Ptolaemeus 
Claudius alexandriai astronomus ama’ régi történetírásban hires 
aera nabonassareát a’ babyloniaktól vette ; sőt az ezektől Kriszt. 
ur. szül. előtt 721 évvel tapasztallatott holdfogyatkozást aslrono- 
miai munkáiban emlékezetben hagy ván, alkalmat ’s tehetséget 
szolgáltatott Európának arra, hogy későbben Kr. ur. szül. után 
1621k évben Vendelinus belga astronomus’ munkája által, a’ 
mensis synodicus’ tökéletes mennyiségének ismeretére juthasson. 
(Lásd ezekről Petavii Ration. Temp. part. II. libr. L, III.; és 
1 Veidl. Astron. et Chronol.) — Valamint már az egyiptomiak 
az altalok Ábrahómtól vett hétnek hét napját (hebdomadis septem 
dies) mint pogányok az ő költött isteneik’ nevéről neveztetett pia 
netákról dies Saturni, Solis, Lunae, Mercurii 'stb. (lásd Weid- 
leri Chronol. cap. 1. § 8.): úgy a’ chaldaeaiak és babyloniak a’ 
nap’ utján a’ 12 jegyeket : mérték , rák , bak ’st. eff. titkos értel
mű nevekkel nevezték el, mint bizonyítja Thomas Hyde De Ke
lig. veter. Persar. cap. 32.

De hogy a’ régi keleti vagy ázsiai nemzetek' (chaldaeaiak’ 
’s babyloniak') astronomiai ’s chronologiai isméreteinek (mint az 
egyiptomiakéi’ kútfejének) vizsgálásában még feljebb menjünk: 
Herodotus (libr. 1. cap. 178 et sequ.) Babylont és abban Jupi
ter Belus’ templomát — melly még az ő idejében is megvolt — 
valamint az annak közepén épített igen erős tornyot és azon fe
lül lévő más 8 tornyot leírván, azt mondja, hogy a’ legfelső torony
ban vagyon egy pompásan vetett ággyal és arany asztallal éke
sített kápolna (sacellum). — Diodorus Siculus' bizonysága sze
rint ezen kápolna nem egyéb mint Observatorium astronomicum 
vagy is csillagvizsgáló-hely volt, melly által a’ babyloniak csakha
mar többre mentek más nemzeteknél az égvizsgálás' tudományá
ban. A' honnan, a’ mi megjegyzésre méltó, midőn nagy Sándor 
Kr. ur. szül. előtt mintegy 330, vagy mások szerint 323 évvel 
Babylont megvette, már akkor az említett templom nem volt 
ugyan meg (Xerxes által rontatván le); de Callisthenes philo- 
sophus, nagy Sándornak mindenütt úti társa, úgy találta, hogy 
a’ chaldaeusoknak, vagy babyloniaknak voltak astronomica obser- 
vatioik 1903 évekről, melly calculust, az ott akkor Kr. ur. szül. 
előtti 747k évtől fogva már divatban volt aera nabonassareával 
együtt Callisthenes az ő tanítójához Aristoteleshez Görögország
ba elküldött, mint ezeket Simplicius Comm. 46. libro II. de 
Coelo bizonyítja. (Lásd Petavii Kation. Temp. part. II. libr. III.

cap. 3.) — Már pedig azon 1903 éveknek kezdete, ha felfelé me
gyünk, épen a’ Babel-tornya’ építtetésének 15k évére, vagy is az 
özönvíz utáni 115k évre esik. Ugyanis a’ nyelvek’ összezavaro- 
dása s a’ nemzetségek’ eloszlása azon évben lett, mikor Peleg 
született (I Mózs. X: 25.); ő pedig 101 évvel született az özönvíz 
után (IMozs. X I: 10 , 12 ,  14, 16.): és igy ezen babyloni astrono
mica observatiok a’ Bábel-tornya’ építtetésének lődik évében kez
dődlek. — Itt önkint ime’ kérdés ötlik fel: I4a Mózses szerint 
az özönvíz után 101 évvel a’ Bábel-tornya már állott, ’s a’ nyel
vek zavarodtából eredt nemzetségek’ szétoszlása is megtörtént; 
azonban a’ 101 évek Fárnek ur szerint csak 2őV4 éveket tettek: 
ezen kevés évek alatt hogyan szaporodhattak Xoé’ unokái az 
ő 3 fiáról annyi számra, hogy egy várost ’s roppant tornyot épít
hettek, és többféle nemzetekre ágazhattak szélijei?

Ezen astron. observatioknak a’ Bábel-tornya’ építtetését meg
közelítő kezdődéséből valljon nem azt lehet e kihozni: hogy az 
özönvíz után még 350 évet élt Xoé, az igazságnak ama’ hirde
tője (2 Péter. II: 5.), az 1656 évekig fenállott ’s azalatt többféle 
mesterségeket (I Mózs. IV: 17., 20, 21.) — mellyekhez a’ mű
vészeti tökélyt mutató nagy bárka’ készítése is tartozik — sőt 
már az Írást (lásd Berosus Chaldaeust, Josephi Antiqu. Jud. 
libr. 1. cap. 4.) feltalált első világbelieknek tudományos is in éré leit 
magával a’ második világba általhozla, ’s unokái között elter
jesztette; melly tudományos isméi eteknek legfőbb ’s becsesb ré
szei voltak azon patriarchai tradiliók és doeumentumok, mellyek- 
ből Mózses a’ teremtés’ könyvét és a’ patriarcháknak (Jóbori ki-' 
vül) Ádámtól fogva egészen Józsefig lejövő, nem 3 vagy 8, 
hanem 12 ’s pedig 30 napú hónapokból álló évekkel számlált ge
nealógiáját készítette.

Valóban tehát nagy méltatlanság, a’ régi Ázsiát — valamint 
az emberiség’ ’s nemzetségek’, úgy az isméret’ 's tudományosság’ 
középpontját — a' 3 hónapú évekkeli számlálással egybeköttetett 
tudatlansággal vádolni; holott bátran állíthatni, hogy Ázsia mind 
a’ régi mind az újabb korban, kivált — mi a’ vitatás alatt lévő 
tárgyat illeti — az astronomiai ’s chronologiai ismeretekben, Eu
rópát felülhaladja. Minek bizonyságára befejezésül még csak 
ez egyet hozom fel: hogy a’ persa nemzet’ astronomusai már 
Kriszt. ur. szül. után 1079k évben, vagy a’ Xldik században 
Gelal-Eddin, vagy D Selal-Eddin  szultán’ indítására, az addig 
divatozott Jezdeyirdi nem egész tökélyéi évek helyett, nemcsak 
a’ tudósok’ hanem a’ köznép’ használhatására is olly tökéletes pol
gári (civilis) naphoz mért vagy solaris évet — az akkori szul
tán’ nevéről Gelal-nak nevezettet — dolgoztak ki, hogy a’ tudós 
Europa, a’ sokkal későbben t. i. 1582k évben XIII. Gergely pápa 
alatt megjobbítolt, és róla Gregorianumnak neveztetett calenda- 
rium által is ama’ persa nemzet’ említett éveivel egyező tökélyű 
évekre szert nem tehetett. Lásd ezen persa vagy gelali aeráról 
’s évről Olearii Itiner. pers. p. 440. 627; — és Weidl. Chronol. 
§. 69., ki erről igy szó l: „Elegantia singulari se commendat“ 
— és Budai Ézsaiás’ „Régi Tudós Világ’ Históriáját“ a’ persa 
írókról, a’ 681 ’s 682 lapokon, hol ennek lényeges tartalmú leírása 
ezen szókkal vagyon berekesztve: „Ennél tökéletesebb elintézése 
az esztendőknek még eddig nincsen ; és a’ mi most egynéhány 
esztendőktől fogva e’ részben újságnak tartatik Európában, 
már a’ XI. században megvolt Ázsiában.“ — így lévén a’ do
log, nem pirulnak e azok, kik mind a’ régi, mind az újabb ke
leti nemzeteket 3 hónapú évekkeli számlálással egybekötött tu
datlansággal vádolni merészük í!

Főnöd János.

Erdé l y’ t e rméke i rő l ,  mü i pa r á r ó l  és kereske
déséről .

(  Folytatás. )

A’ k ő s ó r a  nézve az ország’ gazdagsága csaknem kimerít
hettél!; Erdélvt e' részben csak Galiczia, éjszaki Magyarország,
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Moldva es Oláhország érik el; kiszámíták , hogy az itt kapható 
sóval egész Európát évezredekig ki lehetne tartani. A’ parajéi, 
tordai, vízaknai, szainosujvári, deésaknai, kolosi és széki aknák 
jelenleg a' legélénkebb munkáltatásban vannak, 's évenkint egy 
millió mázsánál többet adnak napvilágra; délnyugati Magyaror
szág’ nagy része innen lát Lalik el. Csak 80—90 fontos úgyne
vezett normalkövek számíttatnak be a’ munkásoknak ; a’ kiseb
bek mint minutasó részint a’ kismértékben árulásra felhatalmazott 
sóárusoknak adatnak el, legnagyobb részint pedig a’ nagy hal
mok közt elhányatnak. Nem csekélyebb bőségük, hanem igen 
nagy mélységük ’s a’ só’ felszállításának innen eredő nehézsége 
’s költséges volta miatt hagyják abban az egyes aknákat; ezek az
tán vízzel telnek meg ’s nagy tőkat képeznek, mellyekben füröd- 
hetni. — A’ s a l é t r o m ,  zöld, kék és fehér g á l i c z k ő ,  tim-  
s ó ,  g l a u b  er só a’ szükségekhez ’s a’ meglevő anyagokkoz ké
pest igen csekély mennyiségben készíttetik. — Az ország’ igen 
számos á s v á n y f o r r á s i  közt több van, mellyek czélszeríí el
rendezés mellett a’ külföldről is nyernének látogatókat; jelenleg 
a’ b o r s z é k i  forrás csak néha vonz vendégeket Moldva- ’s O- 
láhországból; az itteni ’s az arapataki viz külföldre is szélküldöz- 
tetik, ’s helyes szorgalom mellett az országba, főkép keletről, 
sok pénzt hajtana be.

Ha a’ mindennemű természetadományoknak ezen csak futó
lag és a’ legjelesebb nézpontokból rajzolt vázolatát áttekintjük, 
önkénytelen egy szintolly dús mint különnemű műipar’ képzemé- 
nye is ébred bennünk; ha az utas egy gyors ugrással egyenesen 
a’ szász városokba, Brassóba, Nagy-Szebenbe ’stb., a’ szép 
Disznód faluba, Zeiden mezővárosba, az árpási és kertsisorai 
üveghutákba, a’ bátizi fayence-gyárba’s más helyekre jőne, ak
kor nyájas képet is alkotna e’ felől magának, melly azonban csak 
rövid ideig tartana, ha ez egyes pontok’ határait túlhaladná. A’ 
kézműködésnek és gyáriparnak általában, sőt a’ földművelés’ ja
vításának is még nagy mező áll nyitva Erdélyben, ’s nem tudjuk, 
valljon a’ keleti kérdés’ feloldása kifejtendi ’s előállítandja e azon 
külső kedvező körülményeket, mellyek nélkül e’ tartomány’ ipara 
és kereskedése nehezen juthatand a’ hozzá illő diszlésre. A’ kéz- 
müvekbeli czéhek’ ’s az ezek’ üzésével gyakran összekötött me
zei gazdaság’ számtalan hibái, a’ mesteremberek’ azon szokása, 
melly szerint csekélyszámu készítményeikkel a’ helységek’ vásá
rait egyenkint látogatják, a’ régihez ragaszkodás, a’ legények’ 
vonakodása Ausztriának virágzó műiparral biró tartományiba 
utazni ’s azokban munkálni és előhaladni, az innen eredő képte
lenség a’ versenyzésre és vállalkozóságra: ezek ’s még némelly 
más akadályok, hozzájárulván a’ nagy vizutak’ hiánya ’s az e’ 
vázlat’ elején érintett körülmények, a’ műipart, külső és belső 
sürgölődést’s kereskedést jelenleg egészen lenyomják. A’ kéz
művesek’ legnagyobb része szászok, németek ’s más külföldiek; 
a’ magyarnak és székelynek kevés hajlandósága van kézmüvekre, 
még kevesebb az oláhnak. A’ városi kézműczéhek’ intézményei 
a’ régi németekéihez hasonlítnak, ’s az egész kézműszerkezetnek 
eredetileg német szabása volt. A’ mindennapi szükségek’ fedezé
sére megkívántaid kézmüvek minden városban és faluban czéhek- 
ben vannak, szabadon csak falukon űzetvén. Az oláh ’s a’ he
gyekben lakó székely, hasonlóan az idegen világrészekbe telepe- 
dőkhöz, a’ legtöbb egyszerű szükségeseket maga készíti magá
nak, 's azon keveset is , mit maga nem készíthet, a’ legközelbi 
nagyobb helységből hozza; felesége a’ belső házi intézkedésre 
nézve a’ legszorgalmasabb munkásságu, ’s némi ékességeket és 
finomabb fehérneműket 's a’ piros csizmát kivéve, semmire sincs 
a’ mesterembertől és boltból szüksége. A’ ké z m ű i m u n k á s s á g ’ 
főhelyei Brassó, Kolozsvár és Nagy-Szeben, az elsőben (ez a’ be- 
jöveteli állomás Oláhországból) különösen a’ kereskedés éleszti azt, 
a’ másik kettőben az országos hatóságok’ ottléte ’s az ebből eredő 
népbóség. Különös kitüntetést érdemelnek a’ nagyszebeni s z a p p a 
n o s o k  és k a l a p o s o k ’ készítményei, mellyek Magyarországban, 
Galicziában sőt Bécsben is nagy kelendőséggel bírnak; ezenfelül 
a’ brassai k u l a c s e s z t e r g á l y o s o k ,  kik Magyar-, Moldva- ’s

Oláhországba nagy mennyiséggel küldözik kulacsaikat; más kézmü
vekre nézve is találtatnak, különösen e’ két utolsó városban, szép 
és derék készítmények. — A’ v á s z o n  s z ő  v é s  Zeiden mező
városban és Helzdorf faluban élénken űzetik ; a’ finomabb gyolcs
nemekre nézve a’ szepesi, sziléziai ’s rumburgi gyolcs födezik a’ 
szükséget. — Az országban levő tiszenkét p a p i r o s  ma l o m leg
inkább közönséges papirost szolgáltat, melly a’ szomszéd fejde- 
lemségekben élénk vételre talál, a’ finom és színezett pedig bc- 
hozatik. — R é p a c z u k o r g y  ár jelenleg kettő van keletkező fél
ben, az egyik Jósika báróné’ jószágain már több év óta fenáll, 
's a’ másik az idéni télen Kolozsvárott alapíllatott egy társaság ál
tal részvényekre. A’ p á l i n k a f ő z é s  élénk munkásságban áll,ott 
főkép, hol bor nem terem; igy p. o. a’ székely székekben, továbbá 
az urasági jószágokon , hol leginkább zsidók által kezeltetik. A’ 
gabonán, törkölyön és borseprőn kívül leginkább szilva használta- 
tik reá ; Csikban igen hires fenyűviz is készíttetik. Rozsólist, 
rumot ’s más különféle szeszes-édes italokat, essentiákat Brassó 
szolgáltat még külföldre is. — Len mag olaj  on kívül a’ bel
földön más olaj nem készíttetik ’s a’ többi fajok kívülről hozatnak 
be. — A’ k i k é s z í t e t t  dohány  f a j o k a t ,  mind a’ száj’ mind 
az orr’ éldeletére, leginkább Magyarország és Galiczia adja. — 
A’ p o s z t ó k é s z í t é s  csak durvább szöveteket ad, de nem cse
kély mennyiségben; Brassóban, Kolozsvárt, Disznódon, Se
gesváron ’stb. vannak fő helyei; e’ készítmények’ nagy része 
Magyar-és Oláhországba megy; finomabb posztókés gyapjúszö
vetek Bécsből, Brünnből és Pestről hordatnak be . — S e l y e m 
f é l é t  az országban szinte épen semmit sem készitnek. — A’ 
t i m á r s á g  terjedelmesen űzetik; a’ Csik és Háromszék székely 
székekben készített kordovány, valamint a’ szőrösen kikészített 
juh-, bárány- és vadbőrök födezik a’ lakosok’ szükségeit, sőt ki is 
vitetnek; a’ tobak (Weissgerber) munka ellenben nem eléggé 
gyakoroltatik ’s még a’ borjú és szarvasmarhabőrökre nézve is 
olly csekély terjedségben, hogy a’ felhasználtak’ nagy része is 
a’ külföldtől vétetik. — A’ finomabb k a l a p k é s z í t é s  B ayer  J. 
Gáborban Nagy-Szebenben olly mesterre talált, kinek készít
ményei még Bécsben is örömest vétetnek. — Bárha sok j u h 
saj t  készíttetik az országban, mégsem elég, ’s Magyarország
ból is hoznak be; igy az úgynevezett schvveizi, emmenthali, 
groyi ’stb. sajt is sűrűn hordatik be.

(Vége következik.}

M ű v é s z e t .
Pesten Trentsensky' és T. kőnyomtató intézete által nyom

tatva és kiadva megjelent: „ P e s t h  am 13 —18. März  1838c< 
nagy-median folio, félív, 11 kép, természet után rajzolva 
Schwindt-tői, kőre edzve Torsch-tói; ára szép schvveizi velin- 
papiroson 1 f. 30 kr., chinai velinen 2 f. p. p. — E’ tábla, honi 
művészetünk’ egyik figyelemre méltó terméke, szintannyi hűség
gel mint művészi tökéllyel terjeszti élőnkbe a’ Duna-ár’ pusztítá
sait ’s nagyságát 1) a’ pesti városház-piaczon, 2) a’ városi (né
met) sziuház-piaczon , 3) az dvangelicusok’ templománál, 4) a’ 
reformátusok’ templománál, 5) a’ Thcrezia-város’ egy részében, 
6) a’ József-várós’ egy részében, 7) a' Ferencz-város’ egy ré
szében, 8) a’ Derra-ház’ leomlásában, 9) a’ ,,vad-ember“-hez ne
vezett ház’ leomlásában, a’ Három-korona-utczában, 10) a’ va
kok’ intézete’ beomlásában, ’s 11) a’ szegények’ ápolóintézetének 
beomlásában a’ „Vadászudvar“-ban. A’ tábla szintolly jeles a’ tár
gyak’ megválasztásában, mint azok’ művészi előadásában, ’s igy azt 
igen becses és hű emlékül ajánlhatjuk mind azoknak, kik Pest’ 
örökké nevezetes elöntetésének tanúi valónak, mind azoknak, 
kik e’ vizvészről eddigelé csak igen gyenge és tökélyetlen leírá
sokat olvashattak. A’ minden tekintetben jeles kép 4 pengő fo
rintért s z í n e z e t t  p é l d á n y o k b a n  is megrendelhető.

I g a z í t á s .  Századunk’ 34ik számában 271ik hasábon 33ik sorban 
Vdczi-utcxa helyett Tél-utcxa ; a’ 38dik számban pedig 299. has. 
47. sor. Kokéi  helyett Kiiküllö olvastassák.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja iíj. Schmid Antal.



Első esztendei folyam at 1838.

Május '  első napja .

A’ fakadó tavasz’őrömünnepét, május’ első napját, mint a’ ki
nyíló természet’ hajnalát, vígan szokták megülni, *s illyenkor azok, 
kiket a’ rokonérzés vagy helyzet egybefűz, közösen vigadoznak. 
így történt, hogy ugyanazon asszonyságok, kik múlt Sylvester- 
este'n özvegy Csipkésyne házánál gyűltek össze újévi köszöntés 
végett, az idei kikelet’ gyönyöreit is együtt élvezendők május’ el
ső napján Tollasyné asszonysághoz mentek barátságos ozsonnára. 
— Tollasyné bár érkezendő vendégeiről tudósíttatva, őket jóízű 
étkekkel elfogadni kész volt; mindazáltal az étkekről, azok’ fel
tálalásáról ’s a’ terítésről épen nem gondoskodott, az ezekrőli 
gondoskodást, házának régi szokása szerint, még bátyjáról mara
dott hiv szolgáira bizván. — U maga fejtollaival ’s ékességeivel 
foglalkozott, mert örömest tündöklik a’ többi asszonyságok fe
lett, ’s magának mást elébe tétetni épen nem enged. A’ vendé
gek közül első lép be Selym esyné könnyű ’s kaczér uj divatú öl
tözetben, de mellynek szabásán a’ régi divat’ több vonásai ’s czif- 
raságai látszottak. — „Az ujuló természettel (igy üdvözlé Tol
lasyné asszonyt) újuljon barátságunk, ’s im e’ zöld olajág legyen 
szívem’ tolmácsa, melly, hogy a’ hévnapokban se hervadjon el, 
buzgón kívánom.“ — Csakhamar azután Bársonyosyné, özvegy 
Csipkésyne’ kíséretében, szokott méltósággal ’s őszinte nyájas 
szelídséggel üdvözlé az elfogadó házi asszonyt. — Végre tíun- 
dásyné  vékony párducz-öltönyben, karján vezetve kedves szom
széd rokonát Pálczásyné  asszonyt, kopogtatott be, ’s ő is szo
kott módja szerint elmondá kivánalit, mellyeket Pálczásyné bó
kolásaival igenlett.

Elérkezvén az ozsonna’ ideje,’s feltálaltatván az étkek, mely- 
lyek a’ város’ minden részeiben találtató legritkább újságokból 
készíttettek: Tollasyné asszony vendégeivel az asztalhoz ült. V í
gan s különféle elmés ’s nyájas beszélgetések közt folyt az ozson
na, a’ mint t. i. egy Hiedelmet tisztelő társaságtól várni lehete; 
a’ beszélgetésre azonban kimeríthetlen tárgyul szolgáltak a’ fel
tálalt élelmi újságok. — A’ kellemes házi asszony’ derültsége- ’s 
szívességétől fűszerezett ozsonna közönséges kedvre hevíté a’ 
társaságot, egyedül Palczásynénak nem nyíltak ajkai vidám mo
solyra. — „Ali szomorú aggódás — mond Tollasyné — emészti 
kedves Pálczásyné asszonyt, miért nem örvend velünk a’ szép 
tavasznak, mintha zöldelő kikelet helyett zordon téltől tartana?“ 
— „Azon épen nem fognak Kegyetek csodálkozni, ha közelebbi 
napokban esett bajaimat megértendik.“ — „Halljuk!“ — kiáltá- 
nak mindnyájan. — „Tudják öntapasztalásukból Kegyetek — szól 
Pálczásyné — mi kellemetlen dolog , ha a’ házban némi ízetlen
ség uralkodik, ’s e’ mellett még régi ismerőseinkkel is czivódás- 
ba keveredünk.“ — „Többször érzettem én is annak keserűsé

gét — szól Selymesyné — de már jó ideje semmi nagyobb figyel
met érdemlő háborgás nem történt házamban, noha apróbb ren
detlenségeket ott sem kerülhetni k i; de illyeseket is azonnal hely
re szoktam hozni.“ — „Tessék folytatni, kedves szomszédasz- 
szony — szól közbe Bundásyné — mert, higye el, szomorúsága 
minden kedvemet elvette, pedig örömest könnyítenék bajain, sőt 
ha a’ szükség úgy kívánja, tulajdon béreseimet is elküldendem 
segítségére; én ugyan már valamicskét hallottam a’ dologról; de 
az egészet örömestebb értem meg Kegyedtől.“ — „Annyira csak 
nem engedi bonyolíttatni a’ dolgot — mond Bársonyosyné — hi
szen nagy szégyen lenne, ha jó módjával maga le nem bírná csil
lapítani házát Bundásyné’ béresei nélkül.“ — „Igen igen ; hiszen 
azáltal még inkább elidegeníttetnék háza’ népe — közbe szól 
Selymesyné — de csak kérem, beszélje el a’ történtet, talán 
szíves tanácsainkkal segíthetünk a’ bajon.“ —

„A’ mint tudják Kegyetek — folytatja Pálczásyné — két 
leányom van, az idősbik, Romána, külső alakjára, gondolkozás
módjára ’s természetére tőlem elannyira különbözik, hogy le
ányomnak senki sem mondaná: ellenben Kulcsosyné keresztany
jához olly hasonló, mint alma almához. A’ fiatalabbikat, Augusz
tát, mind külsőjére, mind gondolkozására kiki első látásra leá
nyomnak isméri: igen természetes tehát azon forró vonzódás, 
mellyel ehhez viseltetem, noha amazt sem gyűlöltem; mert kü
lönben igen jámbor, szelíd erkölcsű ’s engedelmes, mit légin 
kább keresztanyjának tulajdonítok, ki minden jóra oktatja ’s inti. 
Én mindkettőnek kertecskét adtam művelésül; Augusztának 
ugyan nagyobb darab jutott, mert hiszen, mi tagadás benne, csak 
jobban húzok hozzá mint Románához, ’s több kertészei ’s nap
számosai vannak, de amannak is meglehetős darab jutott, és ker
tészei kisebb számuak ugyan, de igen értelmes és hiv emberek; 
egy csapás választja el a’ két kertet. — Kisebbik leányom’ kert
jében sok ’s különféle növények találtatnak, tarkánál tarkább vi
rágokkal ékeskedik, mellyeket kertészei a’ vegyület által tenyész
tenek, azonban legtöbb napraforgó vagyon benne. Idősbik leá
nyom ellenkezőleg csak egyetlen növényt termeszt, mellyel 
keresztanyja küldött és kertészei által leányom’ kertjébe iil- 
tettetett, sőt még a’ földet is ő készítette el, egyszersmind 
megparancsolván, hogy azt egyedül kertészeire»bizza, ’s mű
velése azoktól függjön, vigyázván, nehogy idegen növénnyel 
összevegyülve elfajozzék, és kikötvén, hogy semmi szennyet 
rajta meg ne szenvedjen, annál kevesbbé valamelly szemzést . 
vagv oltást; mert eredetisége azonnal elv ész.1" „D® '’g}***1 
miilyen tehát e’ növény, ’s honnan származott?“ — kérdi.Tollasyr- 
né. — „Az igen különös és rendkívüli plánta — felele Pálczásyné 
— úgy mondják a’ kertészek, hogy a’ leghilelesb botanicusok’ 
bizonyítása szerint már a’ paradicsomban kezdett csírázni, d«^
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tökéletes kifejlésben a’ Jordán folyam’ partján vették észre, ’s 
mivel igen megtetszett rendkívüli szépsége ’s jó gyümölcse, csak
hamar az egész világon elterjede. Leányom’ keresztanyjának ker
tészei hozták, mint említém. Természetét illetőleg, levelei igen 
szép renddel hajlanak egymásra, virágának és gyümölcsének me
leget kölcsönözvén, ’s a’ fagytól óván. Virága a’ legszebb égi 
liliom, mellynekjó illatja a’ fejet nem kábítja, hanem inkább tisz
títja, ’s a’ szükségtelen és ártalmas nedvek’ kipárolgását jóltevő- 
leg eszközli. Én ezt mind csak hallásból tudom, mert virágát még 
nem szagoltam. Gyümölcse igen szép, egészséges, és igen hasz
nos táplálékot ad, sőt a’ belső nyavalyák’ orvoslására szükséges; 
egyébiránt sem virágába sem gyümölcsébe féreg nem esik, mert 
kertészei annyira őrzik, hogy még a’ port is lerázzák egyenkint 
leveleiről, sőt a’ szomszéd major’ kakasaitól is igen ügyesen 
ótalniazzák, és ezeket némileg öntapasztalásom után mondhatom. 
— Ez tehát azon növény, mellyről Romána’ kertészei kétségkívül 
többet tudnának mondani, ’s mellyet Kulcsosyné annyira őriztet, 
hogy még a’ csemeteágakat sem engedi lemetszetni Augusztának, 
holott ez szívesen adna oltványokat legszebb virágaiból; de ő alig 
szagolja, azok’ bűzétől, úgymond, majd elájul. Többször panasz
kodott már ezért édes leányom, és hogy nekem e’ nagy finnyásság 
nem tetszik, elgondolhatják Kegyetek; de eddig csak elnéztem 
érdemes Kulcsosyné keresztanyjáért, ’s kertészeit sem véltem 
illendőnek megszomorítani; mert egy részről jámbor ’s engedel
mes emberek, más részről pedig igen elterjedt atyafiságuk lévén, 
rokonaikat sem akartam felingerleni. De végre Auguszta’ pana
szait kihallgatván megparancsoltam, hogy azon ágakat, mellyek 
kertébe hajlanak, bátran messék le, ’s Romána’ kertészei ültes
sék által, mert ők leginkább értenek hozzá. Talán reá is állottak 
volna, de úgy hogy a’ gyümölcsöket mind ők szedhessék le és a’ 
magok csűrébe vihessék, igy Kulcsosyné is egyezését adni nyilat
kozott. De én ezen megboszankodva azt parancsoltam, hogy a’ 
lehajló ágak metszessenek le és Auguszta’ kertébe plántáltatván, 
gyümölcseiket is ennek kertészei szedjék. Erre Romána sirt, 
rimánykodott, ne tenném azt, mert elfajzanak drága növényének 
csemetéi,’s mivel Kulcsosyné sem fogná megengedni, pedig illyes- 
mit magától nem cselekedhetik, de pálczával feleltem neki ’s 
elutasítottam. Azonban a’ kertészekkel, főkép az elsőbbekkel, tö
mérdek bajom volt; mert ők azt nem akarták engedni: én tehát 
azt, ki először visszaszólni bátorkodott, a’ kertből kihurczoltat- 
tam, béréseimnek szívökre kötvén, hogy mindenben jól vigyáz
zanak reá, nehogy a’ kertbe visszacsússzon; a’ többi panasz- 
kodókat fogságba tétettem.“ —

„És mit mondott mindezekre Kulcsosyné asszony?“ — tuda
kozó Bársonyosyné.— „Igen igen felháborodott kertészei’erősza
kos elhurczoltatásán, nagyon érzékenyen panaszkodott, és a’ töb
bi kertészeknek megtiltotta', ne merészeljék a’ kert feletti gond
viselést elvállalni; és igy senkit sem találok, ki a’ főkertész’ 
hiányát kipótolhatná, pedig annyi kertész közt ’s oily nagy kert
ben csak a’jó rendért is szükséges volna egy ügyes főkertész. A’ 
napszámosok szinte igen megszomorodtak, a’ főkertészt nagyon 
szeretvén ; ’s igy leányom sir, a’ kertészek panaszkodnak, a’ nap
számosok búsulnak, Kulcsosyné neheztel; szóval, Ízetlenség 
támadt házamnál. Én ugyan küldöttem egy hiv cselédet Kulcsosy
né asszonyhoz, hogy ne haragudnék, mert hiszen leányommal 
van jogom parancsolni; de ő azt felelte, hogy igenis másban, de 
nem a’ kerti növényre nézve, mert ő azt egyenesen leányomra 
’s a’ kertészekre bizla, ’s hogy bizonyos föltételek mellett ajándé
kozta meg vele Románát, és kívánja, tenném vissza az öreg 
kertészt, és engedném leány omnak kénye szerint művelni kertjét.“ 

„Igazságos kívánsága Kulcsosyné asszonynak — mond méltó-

sággalBársonyosyné — édes leányával csak mégsem illik úgy bán
ni, mint valamelly alávaló cseléddel; azután a’ főkertészt is erőszak
kal elvitetni csakugyan sok volt, holott őt Kulcsosyné rendelte 
oda, ’s ha kisebbik leányának teljes szabadságot enged kertje mü- 
velhetésére,az idősbiknek is hasonló szabadságot illő adni; azért 
az volna szíves tanácsom, béküljön meg Kulcsosyné asszonyság
gal, tegye vissza a’ főkertészt, bízza a’ kertet Kulcsosyné’ fel- 
iigyelésére, mint leánya’ tapasztalt ’s tiszteletre méltó keresztany
jáéra, igy a’ csend helyreáll. Ne is gondolja, hogy talán megcsök
ken tekintete, mert azért a’ páleza kezében marad, és a’ jó kerté
szek nem csak félni, de szeretni is fogják Kegyedet.“ — „Igen böl
csen“ — viszonzák a’ többi asszonyságok. — Pálczásyné pedig 
ránezba szedett homlokkal és gondba merülve hallgatott. Ekközben 
az ozsonna is véget érvén az asszonyságok kissé még a’ szabad
ban mulattak; végre gyengéd ölelkezések után kiki haza sietett.

------------------ — y.
K o r u n k ’ i r ánya .

Szilárd férjfiak, kik állhatatos akarattal bírva, nem a’ nap’ 
pártjának, nem a’ pillanat’ szenvedélyének, nem egy vak csoport’ 
dicsősége utáni becsvágynak szolgáltak, hanem tántoríthatlan 
okossággal az igazságnak és a’ törvénynek a’ legtisztább értelem
ben hódoltak, egyet értének abban, hogy a’ kormánynak és azon 
férjfiaknak, kiket választóik’ bizodalma az országgyűlésekre ve
zetett, vagy a’ köz ügyek’ igazgatásával felruházott, kötelessé- 
gök, a’ sokaságnak anyagi érdekek’ kielégítése utáni lázos törek
vését jól meggondolt, korszerű eszközökkel meggátolni. Elis- 
mérte ezt R oyer-C ollard , ’s eziránt nyilatkozott a’ választó-gyü
lekezet előtt, miután Vitry le Francaisban újra megválasztatott 
másod-kamarai követté. Beszédének kezdetén megemlíti, hogy 
neve 40 év előtt jött ki legelőször Marne megye’ választó-vedré
ből, ’s hogy a’ választó-gyülekezet 22 év óta szakadatlanul meg- 
tisztelé bizományával; azután imigy folytatja: „Ez időszak’ foly
tában társasági, uralkodói ’s minis téri felforgatások történtek; a’ 
v é l e m é n y e k  m e g v á l t o z t a k ,  az é r d e k e k  má s  i r á n y t  
v e t t e k ,  a’ s z o k á s o k  m e g m á s u l t a k ,  ’s a’ bennem helyzeti 
bizodalom mégsem hagya el. Él tehát Uraságtokban ’s bennem 
is él v a l a mi ,  a’ mi meg nem másull, holott körüliünk minden 
megváltozott, ’s ez, becsületünkre mondom, a’ s z i l á r d  ra
g a s z k o d á s  a h h o z ,  mi a’ v i l á g o n  l e g  v á l t o z t a t  hát i  a- 
nabb:  az i g a z s á g h o z ,  a’ j o g h o z ,  az ö r ö k  e r k ö l c s i  
t ö r v é n y e k h e z .  Önök azon vélekedésben vannak, hogy én e’ 
törvényekhez hű maradtam, hogy azokat megtartottam, és a’ 
legkiilönbnemü körülmények között teljes erőmből védtem, ’s 
azért hívnak fel most ismét azoknak ólalmazására. E’ bizományi 
elfogadom; ez azon egyetlenegy, mellyet még teljesíthetek; az 
olly különféle ’s már olly távol idők, mellyekben éltem, a’ komoly 
tanulmányok, mellyekkel lelkem foglalkozott, a’ mai napok’ mun
káira kevesbbé tesznek alkalmassá. A’ p o l i t i c a  j e l e n l e g  ki 
van v e t k ö z t e t v e  n a g y s á g á b ó l ;  az ú g y n e v e z e t t  a n y a 
gi  é r d e k e k  u r a l k o d n a k  rajta.  Én nem vetem meg ezen 
érdekeket; beesők megvan, ’s méltók a1 kormányok’ figyelmére; 
de becsülésem szerint hát rább á l l a n a k  az ok  m á s ,  s o k k a l  
f e n s é g e s b  é r d e k e k  m ö g ö t t ,  m e l l y e k b e n  v a l ó d i  v i 
r á g z á s u k a t  é s  t a r t ó s  d i c s ő s é g ö k e t k e l l  k e r e s n i  a’ 
n e m z e t e k n e k .  Engedjék meg Uraságtok, hogy elválásom 
előtt ez úttal is kimondjam, milly [büszke vagyok Önök’ szavaza
tinak állhatatosságára, melly engem az á l t a l á n y o s  v á l t o z é 
k o n y s á g n a k  e’ n a p j a i b a n  némileg tárgyává tesz hazám' 
figyelmének. Önök ezáltal részemre többet tesznek, mint a’ föld’ 
minden hatalmasságai tehetnének.“
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E g y k e t  s z ó  a’ j u h á s z a t r ó l .
Az embernek természetében fekszik javítani és előhaladni 

mindenben, a’ miben csak lehet; mihez képest a' mennyire cse
kély tapasztalásom kiterjedt, bátran merem állítani, hogy bármit 
mondjanak vetélkedő szomszéd gazdatársaink és az önhasznot 
vadászó ügyes kereskedők (kik közönségesen állításaikat oda szok
ták irányozni, a’ honnan több hasznot és nyereséget várhatnak), 
az előhaladás, javítás és finomítás gyapjúnkra nézve néhány év 
óta mégis tetemes, noha sok megrögzött betyár, bojtár és juhász
gazda, uraik’ és elöljáróik’ parancsait mellőzvén, azon iparkod
tak, hogy a’ kezeik alá adott finom kosok’ életének minél előbb 
véget vetvén , előítéletes tervük sikerüljön.

Nem czélom azon okokat mind előszámlálni, mellyek e’ 
néposztályt a’ mondott kárhozatos útra vezetik, valamint az sem, 
mennyire állunk még hátrább szomszédinknál a’ juhtenyésztés’ 
tárgyában; mert igy kénytelen volnék kitérni hivatásom’ köréből, 
melly arra kötelez, hogy ne az Írói pályán, hanem a’ térés mezőn 
iparkodjam tenyészteni, javítani és finomítani mind saját mind 
nemzetem’ hasznára és javára; de valamint a’ gazdaságnak akar- 
melly ágában, úgy ’s annál inkább a’ juhtenyésztésben is vannak olly 
javítások hátra, mellyeket uradalmakkal bíró földesur is egyetér
tés, közös akarat és kötés’ kitűzése nélkül ki nem vihet; illyen p. o. 
azon felette káros és megrögzött szokás, hogy az egész juhászati 
cselédséget, hazánk’nagy részében még máig is Sz.-Mihály-napkor 
fogadjuk, változtatjuk és cseréljük tetszésünk szerint; melly szo
kást minél könnyebb lett volna már régen megváltoztatni, annál 
károsabban hat reánk juhbirtokosokra. Az okok sokkal isméretes- 
bek, hogysem valaki kérdené: miért? De ha mégis kérdené: 
azért, mert azon időszak , mellyben a’ juhászati cselédséget fo
gadjuk és cseréljük (kivált lapos vidékeken) a’ legelő általi juh- 
romlásnak mintegy kitűzött ideje , mellyet egy ügyes bojtár el
mellőzni’s juhait a’ káros befolyású legelőtől védeni képes ugyan, 
de a’ benne megrögzött roszlelkűség, vallástalanság és betyár- 
kodás oda vezérlik, hogy urának tetemes kárt, vetélkedő társá
nak pedig bajt okozzon ; a’ mi közönségesen és nagyobb részint 
annak következése, hogy urát, mivel rajta kiadott, büntetni, ve
télkedő társának pedig, mivel helyéből kiszorította, szinte bajt 
szerezni törekszik. De egészen máskép áll a’ dolog ott, hol a’ 
juhászati cselédség nem Sz.-Mihálykor, hanem Sz.-György’ nap
ján változik, mert igy a’ nyári és őszi legelőn történni szokott 
juh-megrontás eltávoztatik, melly akár gondatlanságból, akár 
pedig roszlelkűségből történt, szinte a’ suhanez bojtárt is ér
dekli, mivel igy ugyanő és nem más kénytelen levonni bőrét azon 
ártatlan állatnak, mellynek vagy gondatlansága, vagy roszlel- 
kűsége 4 — 5 hónap előtt veszélyt okozott. A’ kármentesítésről 
illy esetekben sem lehet ugyan szó ; de tudván azt a’ pajkos boj
tár, hogy ő a’ következő bajoknak szemtanúja lenni kénytelen, 
eszébe jut még az is, valljon nem vonatik e le egy évnegyedi 
bére? mi reá nézve majdnem arányban áll urának kárával. De 
mindezekre talán valaki azt fogja mondani, hogy épen e’ baj’ 
elhárítása végett szoktuk azon nap fogadni bojtárinkat, mellyen 
mindjárt a’ változás is történik. Én erre röviden azt felelem, 
hogy nincs olly tökkel ütött fejű bojtár, ki már jóval előbb ura’ 
vagy elöljárója’ szándékát ki ne tanulja, mellyhez azután magát 
alkalmaztatni el nem mulasztja. De talán valaki még azt is fogja 
mondani, hogy a’ ki az említett bajba keveredni nem akar, en
gedjen cselédjeinek juhlartást. Azonban e’ módot akárki javasolná 
is, én nem helyeslem; mert illy esetben (kivált nagy juhászatok- 
nál) a’ nemesítés ’s tiszta haszon sokkal alább á ll; szóval minden 
tekintetben jobb és hasznosb, a' juhászati cselédséget Szenl- 
György-napkor változtatni ; mire nézve hízelgők is magamnak

azon édes reménnyel, hogy valamint e’ javaslat’ czélszerííségét 
már régen lek. ns. Vas, Sopron és több vármegy ék igen bölcsen 
belátván azt elfogadták: úgy a’ nagy közönség előtt sem fog 
jelen értekezésem figyelem nélkül maradni. Leginkább pedig tek. 
ns. Pozsony vármegyének bátorkodom ajánlani a’ juhászati cse
lédség’ fogadásának Sz.-György-napra leendő áttételét; mert 
legelője általában véve mély és lapos, e’ szerint káros befolyású is.

Bertalanffy Antal.

Erdély'  t ermeké iről ,  mí í iparáról  es kereske-  
. dóséról .

(Vege.)
A’ b á n y á s z a t  rendkívül sok kezet foglalatoskodtál egész’ 

az érczek’ tisztává készítéséig; de a’ mesterség és művészet 
által még épen nem dolgoztatik fel annyi, mennyi az ország’ szük
ségét kielégi tné. Pénzt a’ kormány Károly-Fehérvárán veret. 
Arany- és ezüstmüvek legnagyobb részint Bécsből és Pestről 
szállíttatnak; igy az erdélyiek a’ többi érczárúk és műszerek’ leg
nagyobb részét is, gyakran még a’ legcsekélyebb, legközönségesebb 
vas és pléhholmikat, p. o. csatokat, szegeket, reszeléket ’stb., 
külföldről kapják. A’ f a z e k a s  me s t e r  s é g  készítményei közt 
a’ Uatidré ur’ fattyuporczelángy árából valók különösen kitűnők ; 
nem olly keresettek a’ görgényiek; a’ közönséges fazekaskészit- 
mények leglöbbnyire még mindig durván és otrombán vannak 
készítve. A’ porczelán és finom edények Magyar-, Csehország
ból ’s Ausztriából szállíttatnak. így évenkint nagy mennyiségű 
magyar c s e r é p p i p á k  is szállíttatnak az országba (főleg Sel- 
meczről): mig Borgóban a’fenálló műhelyekben csak szorgalma
sabban dolgozni ’s ilt-ott, hol jó agyag töretik; újakat állitni 
kellene, hogy e’ részben mind Erdélyben mind a’ szomszéd tar
tományokban jó kelendőség eszközöltessék; e’ gyártás annál 
figyelemre méltóbb, minthogy üzhelése végett épért semmi tőke
pénz sem volna szükséges és a’ munka úgyszólván nincs a’ divat- 
változásnak alávetve. — Az árpási és kertsisorai ü v e g h u t á k  
finom és metszett üvegneműket is készítnek ’s készítményeik’ 
tökéletesítésében előhaladnak ; valamennyi többi huták (szám
szerűit mintegy 10) igen jó kelendőséggel bírnak mind az ország
ban mind a’ szomszéd tartományokban; idegen üveg azonban 
bőséggel jő be Csehországból. L ő - ’s r u g t a t ó p o r t  két por
malom szolgáltat Nagyszebenben és Kisfalun, Károlyfehérvár 
mellett.

Erdélynek ugyanazon p é n z e i  és keletei vannak, mint 
Ausztria’ egyéb statusainak: u. m. souverainsdor, cs. és hollandi 
arany, koronás és conventiós tallér, húsz, liz, öt ’s három 
krajezárosok ezüstből, rézből pedig egész, fél és negyed kraj- 
czárosok, továbbá a’Bécsben keringő papiros pénz. Hallani még 
néha az úgynevezett magyar forint (50 kr.) vagy a vonásforint 
(51 kr.) szerint is számolni. A’ 60 krajczárból álló conventiós 
forint rénesforintnak neveztetik. — A’ postamérföldnek a' magyar
ral hasonló hoszasága van (4400 bécsi öl), ’s a’ német mérföld- 
höz úgy áll mint 44: 40. — Gyakran élnek még az erdélyi 
rőffel az adásvevésben; ez 1„ lábbal rövidebb (2 láb). — Ga
bonát, lisztet, hüvelyesveteményt, gyökorveteményt stb. köböl 
(64 alsó-ausztriai pint) és véka (16 ausztriai pint) számra mer
nek;  a’ határkereskedésben Moldva- és Oláhországgal e’ tar
tományok’ mértékei is gyakran előfordulnak. — Fol yadék-  
mérők a’ pint, melly az ausztriaihoz hasonló, 's úgy is van fel
osztva; 8 illy en tesz 1 cseber! (ez okból 5 erdély i cseber ér fel 
egy ausztriaival); 40 cseber egy hordót. A’ magyarok gyakran 
ma"V arorszáffi szomszédaik’ mérszerei szerint számolnak. A 
piiiczi* és cr \ o Y s z c r l ú r i iiu'iicgck nem különböznek íiz
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ausztriaitól. Papirosnál, kendernél, sernél, mésznél saját jelelés- 
nemek vannak, mellyek azonban kevesebb figyelmei érdemelnek.

Ki mai nap Erdély’ o r s z á g ú  tai t  gyalázza — ’s ezt nem 
kevés utas cselekszi — mind általában a’ rsekély kereskedésről 
’s az országnak aránylag szűkkörű közlekedéséről megfelejtkezik, 
mind pedig a’ nehézségekről, mellyekkel olly országban küzdeni 
kell, hol a' természet a’ föld által olly sok akadékokat rakott fel, 
’s hol ut- és vizvámok nem fizettetnek. A’ legjobb mód, melly 
szerint e’ bajon gyökeresen és mindenhol segíthetni, azon 
rendszabás marad, hogy minden helység a’ szomszéd helységig 
minden fő és mellékutak illően megcsinálja ’s jó karban tartsa ; 
jó országutakat csak igy lehet eszközölni. Az utóbbi 30 — 40 
években jobb kereskedési ’s postautak’ alkotására igen sok té
tetett; a’ kereskedésre ’s adásvevésre nézve a’ fő közlekedési ut 
a- magyar határtól Hunyad vármegyén által Szászvárason, Müh- 
lenbachon, Reuszmarkton, Felső Fehér vármegyén, Nagysze- 
benen megy keresztül egész Oláhország’ határáig; ez mintegy 
főerét képezi az erdélyi közlekedésnek, mellybe a’ többi neveze- 
tesb mellékutak folynak; Szászvárosnál a’bánáti; Mühlenbachnál 
a’ nagyváradi és kassai; Nagyszebennél a’ bukovinai postaut; 
nyugatra a’ brassai (és oláhországi) ; ez állal a’ moldvai ’stb. — 
V i z u t a k r a  szolgálnak a’ Küküllő (csupántutajoknak),a’Maros, 
Szamos és Olt. A’ Küküllő és Maros leginkább sószállitásra hasz- 
náltatik ’s az Olt csak most lesz hajózható, minthogy e’ czélra egy 
társaság keletkezik. Minthogy az Olt egyenesen a’ Dunába visz, 
ettől, ha a’ határhegyek közti átmeneteiénél levő akadékok el- 
mellőztethetnének, Erdély’ jóllétére uj időszak volna várható.

A’ b e l f ö l d i  k e r e s k e d é s t  az ország’ egyes tartományai’ 
földjének és éghajlatának tetemes különbsége teszi élénkebbé, 
azok’ mindenike kénytelen lévén termékei’ feleslegét azon tőle 
hiányzókért, mellyekkel mások bírnak, fölcserélni. Minthogy a’ 
várasok és mezővárasok az országban nem czélszerűleg eloszt- 
vák , sok (mintegy 366) ’s többny ire jóformán látogatott vásárok 
tartatnak, mellyek tömöttsége a’ minden korlátozástóli mentség 
által tetemesen előmozdittatik. A’ sajátképi kereskedési ’s adás- 
vevési munkásság a’ görögökben és örményekben szorgalmasb 
és ügyesebb emberekre talált, mint a’ németekben. A’ zsidók’ 
kereskedése kevesbbé nevezetes, a’ törvények nem engednek 
nekik a’ szász földön állandó lakást, ’s a’ bányavárasokból, kör
nyékeikből ’s a’ katonai határszélekről egészen kizáratvák. A’ 
marhákkal ’s a’ baromtartás' termékeivel leginkább az oláh hegy
lakók kereskednek; épületi fával, deszkákkal ’stb. a’ székely 
hegylakók; a’ borkereskedés kiváltkép a’ Maros, Küküllő ’stb. 
völgyek’ lakóinak kezében fekszik.— Brassó, Nagy-Szeben, Ko
lozsvár, Maros - Vásárhely , Besztercze ’stb. a’ méhkereskedés’ 
legfőbb hely einek tartatnak; ezt azonban kisebb hely ek is hason
ló ’s gy akran nagy obb mértékben űzik. — A’ nép’ egy szerű élés
módja, készpénzbeni szegénysége ’s némelly még mindig aka
dályozva munkáló intézmények mellett a’ méhkereskedés csak 
később — a’ népipar’ nevekedtével és kifelé leendő gyarapodá
sával— fog emelkedni. A’ k ü l f ö l d i  k e r e s k e d é s ,  mint ele- 
jén emlitém, a’ régebben virágzotthoz többé nem hasonlít; csak 
időközileg kezdett a’ szárazföldi elzáráskor tetemesb kereskedési 
munkásság mutatkozni; de csakhamar és soknak vesztére el
enyészett. A’ görög kereskedési egyesületek’ létrehozása Nagy
szebenben és Brassóban, az örmény gyarmatok iránti kedvezés, 
a’ portávali kereskedési egyezkedések, egy kevesbbé szigorú ’s

az ország' viszonyaival egyezőbb veszteglő-intézel’ behozása, az 
udvari agensségek’ felállítása Moldva- ’s Oláhországban meg
mutatták, hogy az ausztriai kormány rajta van, az országot, 
melly módfelett szétzúzott viszonyokban jőve gondviselése alá, e’ 
tekintetben is fölsegitni. Mutatják ezt a’ Magyarország és Erdély 
közti vámfizetések’ eltörlése ’s egy országos küldöttség’ felállítása, 
melly a’ szorgalom’ és kereskedés’ emelésére czélzó javasla
tokkal foglalkozandik.

Nem csekély keresetforrást nyujta Erdélynek az átviteli ke
reskedés a’ Levantéból az ausztriai tartományokba ’s Europa’ 
egyéb részeibe; a’ gőzhajózásnak évről évre növő gyarapodása 
által közel jutott ez az elenyészéshez; e’ fogyatkozást belföldi 
szorgalomnak és kereskedésiparnak kell pótolni. Lényeges gyá- 
molítást nyernének ezek megelőzőleg g a z d a s á g i  és t e c h n i 
cal  iskolák’ felállítása által, mellyek még az egész országban hi
ányzanak , és pedig annál érezhetőbben, minthogy egyéb tudo
mányos iskolái nem csekély virágzásban állnak, ’s a’ polgárok
nak és földművelőknek, sőt a’ falusi nemesnek is szűk módja 
nem terjeszkedhetik annyira, hogy fiaikat az országon kívül — 
nevezetesen Bécs’ intézeteiben — drágán taníttassák. Az idegen 
szomszédtartományok’jelen állapotja mellett ebben egyszersmind 
egy mód fekszik, azok’ lakóit lecsatolni ’s Erdély’ és Ausztria’ 
érdekébe mélyebben beszőni, mit a’ nélkül is nemzeti, vallási ’s 
politicai okok tanácsolnak. — Milly befolyást gyakorolnának egy 
vagy több, ha még olly egyszerűen is létrehozott, gazdasági vagy 
technicai iskolák, abból kivehetni, mit azon csekély ’s csak al
kalmilag adott oktatás, mellyet a’ határszéli ezredek kapnak, 
munkál. Hogy az illy oktatásnál mindenek előtt a’ helybeli érde
kekre legyen legfőbb tekintet;, ’s legalább a’ kereskedőnél elmel- 
lőztessék azon tudományosság, melly a’ külföldivel, sőt idegen 
világrészek’javaival’s termékeivel törődik, mig otthon rendesen 
idegen marad, a’ műipar’ minden valódi barátjának legfőbb kí
vánsága. Dr. — m —.

Mi a’ nép.
(Itövid eszmékben.]

A’ népet állapotján felül felvilágositni annyi, mint a’ leg- 
ügyctlenebb itélethozásokra készíteni. A’ parasztot parasztnak 
felvilágosodása illeti, a’ polgárt polgáré. Ha több adatik neki, 
mint mennyit megemészthet, felvilágosodásának eredménye ma
kacsság, balitélet és ferde műveltség lesz.

Ne tegyünk mindenkit status és vallás feletti okoskodóvá. 
A’felvilágosodás’ viszonyszerinti határok közzé szorításának ezen 
elmulasztása oka, hogy olly sok varga tulkerül a’ kaptafán. 
Minden rang meg van tömve öngondolkozókkal, újítókkal neve
lésmesterekkel, törvényhozókkal, statusgazdákkal, emberboldo- 
gítókkal és világuralkodókkal. — „Hadd jőjön elő ministerem ’s 
szabjon ruhát nekem“ — mondá egykor IV . Henrik franczia ki
rály, midőn szabója egy tervet adott neki által az ország’ kor
mányzására.

egy
Nagyon veszedelmes lenne a’ nagyokra nézve, ha a’ nép 

elven és véleményen volna némelly elöljárójával.
Youny Ed.

(Folytatjuk.]

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



41. szám.

Meg egy szó a' „Korunk"“ í r ó j á t ó l .

Azon mérséklet és tiszta, józan nézetek, mellyeket az 
-„Észrevételek a’ Korunk czikkelyt érdeklő válaszra“ írója a' S zá 

zadunk' 35. és Késm árky  ur a’ Századunk’ 37dik számaiban ki
fejtének, arra bírtak engemet, hogy érdeklett czikkelyemet még 
egyszer figyelemmel átolvassam és lássam , valljon abban ama’ 
szememre lobbantott, csaknem a’ gyermekek’ kisértetektőli félel
méhez hasonló aggodalmat ’s az igen is eleven színeket, mellyek- 
kel,  mint mondatik, festettem, feltalálhatom e. Ez utóbbiakat, 
igenis, feltaláltam, mert ezek már előbb sem kerülték ki figyel
memet; de ugyan mit festettem tehát én olly igen eleven színek
kel? nem mást, mint a’ pártok’ tulságait, ’s ezt szándékkal, de 
talán nem nagyítva. — Ellenben szerfeletti aggodalmat, félelmet 
vagy a’ vitatkozás’ ellenzését azon czikkelyemben sehol sem fö- 
dö'zhettem fel, ’s iliyesmit nem is lehet abból okosan következtet
ni, mert hiszen miért, mi végre Írunk illyes czikkelyeket? bi
zonyosan nem azért, hogy magunk olvassuk, hanem, hogy má
sok olvassák, fontolják, szóljanak, Ítéljenek felőle ’s ha talán 
szükségesnek vagy érdemesnek vélik, czáfolják meg, — ’s ez 
mit tesz egyebet, mint vitatkozást szülni, okozni, vitatkozni? 
— Számtalanszor hallom hazámat Angliához hasonlíttatni. Adná 
az ég, hogy mi olly müveitek ’s vilatkozásinkban olly szabályosak 
’s mérsékeltek volnánk mint az angolok. Mert nem az ottani 
nép- ’s kézmüves-egyesületek ben néha tartatni szokott beszéde
ket, hanem a’ parlamenti vitákat kell a’ mi köz- és országgyűlé
si vitáinkkal összehasonlítanunk ; de még az angol népgyülések- 
ben sem lehet soha a’ törvény  iránti mély liszteletet félreismérni. 
Avvagy elegendő volna e nálunk, mint Angliában elegendő, va- 
lamelly nyilványos rendetlenség’ vagy épen verekedés’ megszün
tetésére, akarmelly törvénynek, mint ott a’ zendülési aclának, 
puszta felolvaslatása? ’S tudják e az összehasonlítok, milly kér- 
lelhetlenűl szigorúk az angol törvények? tudják e ,  hogy ott 
minden a’ vita’ hevében kiejtett sértő vagy illetlen szó a’ jelen
lévőktől azonnal megrovalik ’s visszahúzása sürgettetik? tudják 
e, hogy a’ toryk és \\ bigék, bárha political- nézetekben és elvekben 
eltérők egymástól, a’ kölcsönös tekintetet sohasem tagadják meg, 
közhasznú czélokra számtalanszor egyesülnek, a’ privát éleiben 
pedig, minden tekintet nélkül politicai véleményeikre, a’ legnyú- 
godalmasabban haladnak egymás mellett? Tudja e, isméri e a’ mi 
fiatalságunk az angol iskola- és egyetembeli szigorú törvényeket, 
mellyek szerint ott egy tanulónak sem szabad, előljárósági enge- 
delem nélkül, ebet vagy lovat tartani? lóverseny, czéllövés, ver

senyküzdés egyáltalában tilalmasok, sőt engedelem nélkül még 
egy kocsit sem mer a’ tanuló bérleni, ’s kiküszöbölés az ezek’ át- 
hágőjának bizonyos büntetése! — Az angol, bármi rendű legyen

is, isméri törvényeit, intézvényeit s tudja alaposan védelmezni ; 
mig nálunk azokat csak egy csekély számú emberosztály isméri, 
s a legnagyobb és leggazdagabb urak közül is alig tudná egy 

vagy kettő saját jogait ’s törvényeit képviselő nélkül fenlartani 
és védeni. És mégis annyira szeretik sokan közülünk ezt a’ ha
sonlítást! Bárcsak már azon a’ fokon állanánk, hogy az összeha
sonlítást kiállítatnék ! — Midőn továbbá látom, hogy az általam 
felhozott önzést kiki el akarja tagadni, ’s magáról, mintegy ne
heztelve, elhárítani, akkor mindig ama’ franczia közmondás jut 
eszembe : Ce n' est que la vérűé, qui blesse (csupán az igazság 
sért)! Részemről őszintén megvallom ’s megismérem magamnál 
az önzést, csupán azt jegyezvén meg, hogy különböző-önzések 
vannak, ’s hogy különösen az erkölcsileg szabad , a’ mcybocsát- 
ható, és a’ bűnös önzést jól meg kell egymástól választani. Mi 
dőn én polgártársaim’ javát szóval vagy tettel előmozdítani tö
rekszem, akkor igen gyakran saját sorsomon is akarok javítani, 
’s ezt talán szabad önzésnek nevezhetni. Ha azt, mit eleim 
századok óta háborítlanúl birtanak, magam sem örömest eresz
tem ki kezemből, ez talán meybocsútható önzés; de ha csupán 
elvenni akarok másoktól, ’s a’ franczia közmondáskint igy szólok 
polgártársomhoz: Otes-toi, que je  m y mette (takarodj’ onnan, 
hadd én üljek le)! ez már bűnös önzés. — ügy hiszem, ezekből 
akarmellyik olvasó is könnyen kiválaszthatja a’ maga önzésrészét.

Ha többekkel egy ütt ’s velők egyenlő joggal rég idő óta egy 
házban lakom, ’s a’ lakók’ egy része a’ házon változtatni, a 
másik azt egészen leronlatni s helyébe újat építeni, a’ harmadik 
a’ házat legnagyobb részint csak a’ maga kénye-’s javára hasz
nálni vagy minden további szó nélkül még egy negyediket is be
fogadni akarnak: valljon nem szabad önzés e részemről, igy 
szólni hozzájok: „Lassabban, barátim ! jogotok van ugyan itt 
velem együtt lakni; tanácskozhatunk is együtt a’ ház’ változtatása 
vagy egy negyediknek hozzánk befogadása felől; de leronlatni a’ 
házat nem engedem, mert könnyen hajlék nélkül maradhatnánk 
’s nem egyhamar építhetnénk fel új házat, melly mindnyájunknak 
kényelmes lakást adjon.“ — Ha pedig látom, hogy a ház roskadó- 
félben van ’s javítani, változtatni kell rajta, valljon nem nieybocsál- 
ható önzés e részemről, ha a’ változtatott házban is előbbi lakomhoz, 
mennyire csak lehet, hasonlót kötök ki magamnak s meg nem en
gedem, hogy csak egy követ is megmozdítsanak addig, mig műérlő 
építőkre ’s ügyes kézművesekre szert nem tettünk, a agy ha ellenzem 
azt, hogy, mint a’ Bábel’ tornya építésekor, kiki lármázzon, kiált
son és senki se értse egymást , hanem előre meghalároztatni kí
vánom, hánynak és kiknek lesz szavuk, hányán és kik fognak pa
rancsolni, kik engedelmeskedni? — Ellenben az önzők’ mellyik 
osztályába tartoznék az, ki ekkor igy szólana* „Kekem az én ed
digi földszinti lakásom nem tetszik ; ezentúl én is az első emelet*D
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ben akarok lakni úgy mint le; azért tehát csak szoruljatok, vagy 
pusztuljatok el Isten’ hírével, mert ha nem, ime itt a’ negyedik, 
ki szinte be akar jőni, ezzel mi egyesülünk ’s titeket a’ házból 
kivetünk.“ Vagy a’ kik ezt mondanák: „Mi a’ szomszédban egy 
házat láttunk, melly nekünk igen megtetszett; most tehát ne
künk is illy en kell, ha mindjárt törik, szakad...“ \  álljon feles
leg aggódás vagy gyermeki félelem e, ezekhez így fordulnom: 
„Earátim, meggondoltátok e jól a’ dolgot? laktatok e valaha ama' 
házban? tudjátok e annak mind jó mind rósz oldalait, kellemeit 
’s kellemetlenségit? fogunk e egy ollyanban szinlolly nyugalma
san ’s biztosan lakhatni, mint most ebben lakunk?“ — Vagy 
igen élénk színekkel festek e, ha mondom nekik: „Lássátok eme’ 
más-szomszédinkat; ezek is uj, igen szép és igen sok költségbe 
kerüli házat építettek magoknak, a’ padlót viaszos koczkákkal 
rakták ki s a’ falakat magas tükrökkel ékítették; de ők ezekhez 
nem lévén szokva, minduntalan elelcsúsznak a’ padlón ’s fejőket 
a’ pompás tükrökön törik be.“ Vagy pedig: „Nézzétek ama’ 
szomszédunkat; az is nagy házat építtetett magának, de üres 
belől, mert nem bírta költséggel a’ buloroztatást; építői azalatt 
felgazdagodtak, kész palotát emeltek magoknak, ’s most a’ jó 
szomszédot egy házhéjszobácskával kínálják, ha t. i. a’ lakbért 
meg bírja fizetni.“ Végre, nagyítok e ,  ha mondom: „Nézzétek 
ezt a’ szomszédunkat; ez is lerontotta házát ’s azóta több ízben 
építtetett újat, még pedig vérrel keverte a’ meszet ’s a’ talpfala
kat sírokra állítá; de a’ sírok horpadoznak ’s újabb meg újabb 
halottak kellenek azok’ betemetésére.“ Hlyeket tartván szeme 
előtt, valljon nem kötelessége e minden hazáját igazán szerető 
férjfinak, bátran ugyan, de minden heveskedés nélkül előlépni, 
’s nem gondolván a’ vádakkal, mellyekkel őt a’ mohón újítani sze
retők terhelni akarnák — miilyenek például a’ sötétítés’ vagy 
épen hazaárulás' mocskai, melyekkel ezen urak minden ellen, 
ki velők nem tart, fegyverül élnek — fenhangon mondani: Leg
forróbb óhajtásom az, hogy honunk’ mind a’ 11,000,000 lakosa 
ezt tartsa a' föntebb érdeklettem tisztelt Íróval: ,,A’ vallás’ és az 
uralkodószék’ szentségét hagyjuk érintetlen’ és sértetlenül; véd
jük mindkettőt, mint illik ’s emberi és jobbágyi kötelességünk 
megkívánja, hűséggel: akkor veszély nélkül irtandjuk százados 
előitéleteinket, 's minden káros összeütközések nélkül világosí- 
tandjuk fel egymást.“ — mb. —
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bereknek beszédei előbb csak illyes szavakból állhatták ; nen» 
pedig azon terjedelmesebb jelentésében a’ szónak, melly szerint 
az (példa általi felfejlés szerint) valami ollyas „előállást“ jelent, 
mint Minerva’ mythicus születése. Ugyanis az akármellyik nyel
vet alkotó szókat vizsgálat alá véve, nagyobb részint olyanok
nak találandjuk, mellyeknek eredetijét a’ természeti hangok kö
zött hiában keresendjük. — Mit kell tehát az illyenekről tarta
nunk? Azt, hogy ezek csak későbbi beléömlések a’ kezdetben 
kisded forrásba, mellyek állal ez csak lassankint, sok idő’ múl
tán növekedhetett gőzösöket megbiró folyammá, vagy — kép nél
kül szólva — terjedelmes , gazdag nyelvvé. Mert midőn a’ tár
saságokká összeolvadott egyének (individuumok) a’ szükség’ 
vaspályája által ösztönöztetének isméreteiknek szemlélődés ’s 
munkásság által hovatovább szélesülő körébe jött olly dolgokat 
is elnevezgetni, mellyeket a’ természeti hangok nem jelentének  
ki mintegy előlegesen: ekkor az illyekre hihetően önkényszabta 
neveket ruháztak, mellyek az érdeklett társaságokban huzamos 
használgatások’ következtében köztudatra jővén, végre az alat- 
tok lappangó dolgoknak köz ismértető jegyeivé (neveivé) váltak.

Ha csak futó pillanatot vetünk a’ legközelebbi idők’ bár- 
milly szerencsés újítási szüleményeire ’s azoknak mikinti elfo
gadtatására: könnyen elgondolhatjuk, milly lassú gyarapodása 
lehetett ezen csecsemőnyelvek’ növekedésének!

Itt kezdődik már a’ nyelvek’ aranybányájának egy uj ere. 
Miután tudnillik az önkényes elnevezgetések jócska számra sza
porodtak, az emberi vizsgálódó elme az alattok érteit dolgok’ 
természetét, minőségeit bonczolgatni kezdvén, azok és a’ még 
név nélküli dolgokéi közt hasonlatosságokat fedezgete fel, mely- 
lyeknek következéséül amazoknak szélesebb értelmet tulajdo
nítva, ezeket is alájok foglalá ’s igy egy szenvedélyek által fel- 
hevült ember tűzben lenni, a’ kanyargó patakocska a’ völgyet 
átkígyózn i, ’s király és százados tölgy egyiránt koronásnak 
mondatott.

Az illy compendium vagyis a’ szók’ értelmének átvivése 
által könnyíttetelt ugyan a’ közlekedés; de másfelől a’ dolgok’ 
szoros meghatárzottságú kifejezhetése csökkent, ’s egyszersmind 
tág ut nyílt a’ sajátlan (improprius) kifejezésekre.

Nem volt példanélküli azonban, hogy a’ növekedő társasá
gok’ különböző kisebb köreiben létező egyének különbözőleg 
sáfárkodtak a’ nyelvek’ gazdagítása körül, a' honnan különböző 
tájdivatok keletkezének ugyanazon nyelvekben, ’s egyszersmind 
a’ mit az illy különböző kisebb körök’ némellyikében csak átvitt- 
értelműleg tudtak kifejezni, arra a’ másikban saját kifejezést ta
nultak; továbbá a’ minek kifejezésére némellyiken e g y  saját 
kifejezés jött használatba , ugyanannak megnevezésére másban 
más — csakugyan saját — kifejezést vettek fel, a’ minek termé
szetes következése lett, hogy néinelly dolgoknak néha ugyan
azon nyelvben több saját nevezetei is találtathatnak (midőn el
lenben nem kevés — főkép ujonan talált — tárgyakra egy sincs).

Hlyen esetekben — közönségesen szólva — nem szokatlan 
dolog inkább idegen nyelvekhez folyamodni ’s azok’ szavaival 
koresosítni, mintsem szép hangzásra, józan származtatásra ’stb. 
számított uj kifejezésekkel gazdagítani a’ hiányos nyelvet. Már 
pedig hogy ez akármelly nyelv’ fejlődése’ elébe gátat vonó ’s en
nélfogva veszedelmes szokás: minden józan ésszel megáldott 
ember átláthatja, ha figyelmesen rágondol, milly nyomorult, bá
beli egyveleg vált volna akármelly nyelvből, ha annak öntermé
szete szerinti fejlesztésével s művelésével fejlődésének hajnalán 
gondatlanul felhagytak volna. — A’ nyelvnek ki nem müveit állapot- 
jában érzeményeínknek, tapasztalásainknak nem lehetne hű képét 
közleni másokkal, mi a' közértelinesség’ tetemes kárát fogná nta-

*
N y e 1 v m ü v e 1 é s.

Az elmélő értelem különféle theoriákat alkota a’ nyelvek’ 
eredetéről, melljek szerint azok legközönségesebben vagy egye
nesen isteni adománynak, vagy természeti hangok’ utánzásainak 
szoktak tulajdoniltatni. Azoknak, kik közvetlenül isteni ajándék
nak tartják, állítása csak homályos érzésükön alapul, melly érzé
süket világos eszmékké magasztalni képtelenek ’s ennélfogva 
meggyőződésükről józan ész elolt megállhatólag számolni álta- 
lanfogva nem tudnak. így tehat könnyen elképzelhető, hogy ezen 
hit' sorsosi apparent vari, 's hogy hovatovább mindinkább ritkulni 
fognak, a’ mint a’ közértelmesedés’ napja emelkedik a’ láthatáron.

Sokkal kielégítőbb azoknak e’ tárgyróli véleménye, kik a’ 
nyelveket a' természeti hangok’ utánozásának hiszik, melly sze
rint tudnillik az é g dörögni, a’ l á n g  lobogni, a’ k í g y ó  SZÍ 
szegni, a' völgyi pat ak csörgedezni mondatik. Kisebb, nagyobb 
mértékben ugyanis minden ismért nyelvekben találtatnak illyes 
szók, mellyeket lehellen el nem ismérni a' természeti hangok’ 
másolatainak. De jól megjegyzendő, hogy ezen vélekedést is csak 
azon szorosabb éplelemben vett eredetéül lehel elismérni a! 
nyelveknek, melly szerint a’ csoportocskakká alakult elsőbb em
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ga után vonni, minthogy a’ vizsgálódó fők gondolkozásuk' nyomán 
gyújtott,hasznos ismereteiknek nagy részével együtt szállnának 
sirjokba; midőn ellenben annak önmagából fejtése 's művelése 
által az ész’ és értelem’ eszméinek és fogalminak minden árnyé- 
kolatait hovatovább pontosabban közölhetvén másokkal, a’ tudo
mányok’ népboldogító virágai dús kellemmel tenyészendnek.

Minthogy pedig az érdeklett művelés mulhatlanul föltételezi 
az újítást: a z  újítás’ szellem étől általánfogva  igen helytelen 
visszaborzadozni. — Visszaélések ugyan mint mindenütt, úgy 
itt is történhetnének, mellyéktől óvakodni hasznos; de arra is 
vigyáznunk kell, hogy Charybdislől erősen óvakodva Scyllába 
ne sodortassunk, ’s úgy ne járjunk, mint az egykori fösvény, ki 
pazarlóságtól féltében éhen veszett el vagyona mellett; vagyis 
hogy nyelvünknek eredeti formájábóli kivetkeztetésétől féltünkben 
a’ jótékony újításoknak is szemet ne hunyjunk. Ki közülünk a’ 
nyelvújítás’ üdvös nyomait meg akarná tagadni, nyelvünknek li- 
teraria históriai isméretében nagy járatlanságot árulna el. Mi okoz
ta ugyanis nyelvünknek a’ közelebbi évtizedekben jelenkező, majd 
erőteljes rövidségű, majd bájosan simulékony ’s kedves zengze- 
tű szabatosságát, melly egy lelkes V. vagy B. tollából ömlengve, 
most a’ lelket'csillagokig képes ragadni, majd — mint a’ lant’ 
húrjainak igéző éneke — szelíd hangjaival szíveket olvaszt? Fe
lelet: nyelvművelés, nyelvújítás (müveit ízlésnek és sok oldalú 
isméreteknek vezérszövétnekénél!). Azonban ki azt hinné, hogy 
nyelvünk már a’ tökély’ non plus u ltráját elérte ’s több ujítás- 
és javításra oknélküli dolog gondot fordítani, erősen csalódnék. 
A’ szünetlen tökéletesedhetés alól a’ dolgok’ rendénél fogva egy 
nyelv sincs kivéve: tehát a’ mi sok szépségekkel gazdag nyel
vünk sem.

Már csak a’ fentebb előadottakból kiindulva is , tűnnek fel 
nyelvünkre nézve ollyan pontok, mellyeknek javítása, művelése 
korunk’ gondjára bízatott. így példáúl többek helyeit csak keve
set említve: különböző tájainkon sok olly sajátságos kitételek 
divatoznak, mellyeket más vidékeken vagy átvitt értelmű szókkal 
pótolgatnak, vagy körülírásokkal (paraphrases^ fejezgetnek ki; 
de továbbá az sem példátlan, hogy gondolatlan mohóságok’ kö
vetkezésében főkint újalkotásu szóknak hamis értelem íulajdonít- 
talik, melly által néha egész sereg rósz ösvényre vezéreltetik’s 
— a’ mi ezzel határos — megtörténik az is, hogy a’ némileg 
hasonló szók közti határvonal’ nem tudása miatt az illyek gondat- 
Janúl összevissza használtatnak, 's szinte számilhatlan sokaságú 
más illyes hiányosságok, mellyek közül amazoknak köztudatra 
hozása' ’s közönséges megismértetése’, ezeknek útbaigazítása’ 
's felvilágosítása’ tekintetéből ’stb. nem leend üdvtelen, ha 
ezen folyóírásunkban a’ fentebbi czím alá tartozó egyegy lap 
nyílik meg azon t. Íróink’ számára, kik az illy esekkel foglalko
zást méltatni tudván, nem tartják igen csekélynek figyelmükre,— 
hogy igy vizsgálódásaik’ eredményeit ide, mint rakpiaczra, kite
vőn, pártolandó nézeteik minél díszesb közönségre találjanak.

Mivel pedig — hitem ’s meggyőződésem szerint — nemze
tiségünk’létalapjai közzé tartozik a’honszeretetben nyelvünk’ sze
retnie is , óhajtandó, hogy e’ szeretetiinket tettlegesen bizonyít
suk be, azaz: nyelvünk’ bájait szorgalmasan tanuljuk ismérni, 
jobbítandó hiányait vizsga szemekkel keresve, gondoskodjunk 
lélekismérettel tökéletesítésén; egymásnak illyesek iránti javas
latait türödelemmel hallgassuk ki, a’ helyeslendőket teljes erő
vel pártoljuk, a’ nélkülezendőket okokkal mozdítsuk félre, ’s 
pedig mulhatlanúl azon illedelmes liangon, melly minden nemte
len szenvedélyektől tiszta, 's melly minden igazi honfinak sajátja.

Hogy pedig e’ nemes előretörekvést annál biztosabban ko
ronázza áldás és süker: óhajtandó, hogy bár lelkesb ifjaink,

értelmes!) férjfiaink 's tapasztalt öregeink közül minél számosabban 
vegyenek részt a’ szép előretörekvésben * ), hogy igy munkás 
nyelvszeretet’ nyomán viruljon a’ hon, honunkban a’ nemzetiség, 
hogy ennek üdvei buzdítsanak minket és a’maradékot századokról 
századokra minden szentre, nagyra és nemesre!

K rizbay Miklós.

K ö z j ó.
Kern tudjuk, mint képeztetik az embernek testi, még kevésb- 

bé szellemi tulajdona és sajátsága anyja’ méhében; de tudjuk, lát
juk, hogy az embereket, minden rang’ tekintete nélkül, úgy al
kotta a’ természet, hogy azokat akárhol két felekezelre oszthat
juk, úgymint, cselekvő és szenvedő tehetségű emberekre. — A’ 
dologra termett vagy cselekvő ember mind egy testvér (szellemi
leg)) habáraz egyik bíboron, a’ másik pokróczon született, ha
bár az egyik országokat, hadakat kormányoz, a’ másik csiz
mafoltozás mellett űzi azon tűz’ szikráját, melly más nevelés 
által talán az emberiség’ őrangyala lesz vala. Hogy ellenben a’ 
dologkerülő vagy szenvedő emberek is mind testvérek, bár- 
melly magasan vagy alacsonyan születtek légyen is, azt nem kell 
megmutatni, csak mutatni.

E’ praeludiumból, vagy lemmából, nem azt akarom érteke
zésem’ tárgyáúl felvenni, mi innen legközelebb folyik, hogy t. i. 
a’ születésében és rangjában kevélykedő szelidebb gondolkozásra 
birassék, — hanem a’ közjóra czélzó némelly kitiinőbb tárgyak’ 
felvilágosítására akarom használni.

K özjó t csak olly országban képzelhetünk, mellyben a’ ter
mészet’ szent törvénye ’s rendje nincs felforgatva, hol az nmem 
szolga, a’ szolga nem ur; hol a’ cselekvő lelkeknek nyitva az ut 
ezerféle foglalkozásaik’ szabad gyakorlására, ’s ezek viszik a’ ve- 
zéri vagy gazdai szerepet, ezektől függnek a’ szolgalelkek, nem 
pedig megfordítva. — A’ meggazdagulásra vagy is bölcsebben 
értve, a’ jóllétre — melly minden embernek egyenlő vágyakodá- 
sa, mert senki sem kíván öreg napjaiban a’ szemétdombon nyomo
rogva elveszni — két ut vezet, t. i. istenes és istentelen. Már 
a’ melly országban istenes utón csak alig, vagy alig sem, és csak 
alattomos fortélyok által vergődhetik jóllétre a’ szegény, ott nincs 
közjó, hanem csak közprédálás, mint azon méhkasban, mellyre 
a’ rabló méhek rátörtek, ’s most már a’ tulajdonosok is velők e- 
gyütt prédáinak. E’ végett csak a’ történetírásokba kell tekinte
ni, mellyek tömvék elenyészett roppant országok' neveivel és 
azon axiómával, hogy hasonló oknak hasonló volt és lesz örök 
időkig következése. — A’ melly ország tehát állandó akar lenni, 
szükség, hogy talpkövét ne homokra, hanem minél keményebb 
alapra, egyedül a’ közjóra, helyheztesse, ’s ettől ne kímélje 
a’ legnagyobb áldozatot és költséget is, mert itt a' fösvénység 
nem fizet kevesebbel mint végpusztulással. Ezen kívül akármi e- 
gyéb álpótlékokra, biztosítványokra, menedékekre költ is az em
beri nemzet, csak azt fogják a’ késő történetírások az akkor 
élőknek tanúsítani, hogy ama’ pénz mind csak a’ sárba volt kivet
ve. Roppant, drága, felséges intézvények, gazdagjótévő alapít
ványok, kegyes boldogító véghagyományok, iszonyú tőkepénzek, 
idővel mind kijátszatnak, mind elenyésznek olly országban, melly

Aazonban e’ horatiusi intéssel: „Sumite matériám ve s tr is , qui 
J scribitis (tagiam viribus“ teljességgel nem akarok ellenkező 

evangéliumot hirdetni, sőt inkább leghöbb óhajtás m közzé tarto
zik hogv a’ szerkesztőség a’ tudományok’ ezen ágát semmikepen 
nem gyarapító haszonvehctlen irományoktól minél gondosabban 
kiméltessék meg, annyival is inkább, mert az ollyasok sajtó alá 
nem kerülhetvén, az* íróknak a’ közdivatkint sok boszúságot, 
másfelől pedig a’ szerkesztőségnek is nem kevesebb alkalmatlan
ságot, terhet *s kedvetlenséget okozhatnának.



327 328

a' közjón kívül akármi álpótlékban, vagy tán még fortélyban is 
koreste állandósága’ alapját. — A’ dologkerülő szolgalelkeket 
sommi törvénnyel sem kellene gyámolítani (cum grano salis értve), 
ellenben a’ cselekvőket minden módon segíteni, ótalmazni, biz
tosítani, jutalmazni; ez volna az igazi közjó. — Örökké sémin1 
sem tart, csak az igazság; ’s igy minden ország csak addig áÖ 
fen tartósan, inig igazságon alapul. Ama’ fortélyok és ravasz fo
gások, czifra szavak és tettetések, mellyekkel az emberek egy
mást kábítják, ’s az áligazságot pőre igazsággá keresztelik, azok 
az alattomos fogások, mellyek által a’ szolgalelkek a’ cselekvő 
lelkekeni uradalmukat fentartani nem rettegnek ’slb., mind csak 
az alkotmány’ mételyét érlelik, siettetik ; mert az igazságnak nincs 
surrogatuma. — A’ divatot, korszellemet követni kell igen sok
ban, de nem mindenben, ’s annyira épen nem, hogy a’ korszel
lem alkotmányokba belevágjon, az igazság’ megsértésével, a’ mi 
nem lehetetlen, mert a’ divat szüntelen változik, az emberek 
gyarlók és könnyelműek, ’s egymást majmolják még a’ nemzetek 
is. De a’ bölcs nemzet tartozik a’ divatnak és korszellemnek bizo
nyos határvonalt huzni, nehogy a’ korszellem a’ haza’ alapját, a’ 
közjót, az igazságot fenyegesse. — A’ különczködés ugyan ne
vetséges sok tárgyakban, a’ cosmopolitismus’ századjában szintolly 
utálatos a’ nemzetiség melleti állhatatosság mint a’ vakbuzgóság; 
de a’ bölcs nemzet mindezekkel ne gondoljon; hadd gúnyollas- 
sék egy lélekben-járó legfőbb palládiuma melletti különczködése- 
ért! Ez azon pont, mellyben a’ tévelygő divatot vagy korszelle
met követnie nem lehet; mert a’ honszeretetben, a’ közjó’ fen- 
tarlásában, bármit ítéljen is a’ cosmopoliticus csalfa világ, kii- 
löncznek, vakbuzgónak, sőt fanaticusnak lenni nem szégyen, ha
nem dicsőség.

Igaz, hogy minden ország a’ közjón akar alapulni; de a’ 
közjót nem a’ bölcsek’ meghatározása szerint használják, hanem 
ezen szónak magok az emberek adnak értelmet, saját érdekeik 
és jelen hasznaik szerint. Kémellyik közjónak tartja, ha a’ köz
terhek alól ki van véve, de a’ haszonban osztozkodni legelső; egy 
másik közjónak tartja az olly törvény eket, mellyeket senki igazán 
nem ért, hanem a’ fortély kénye szerint csavarhat, úgy hogy 
ugyanazon törvények által nyerni vagy veszteni, csak az ügyes
ségtől függ; egy harmadik abban helyhezi a’ közjót, ha maga 
ugyan (vélekedése szerint) tudós, de embertársai olly tudatla
nok, neveletlenek, romlottak’slb., hogy ő azoknak gyengesé
géből iszonyú kamatokat húzhat; soknak közjó a’ közbitango- 
lás, a’ zűrzavar, rendetlenség, hogy semmi igazi világos rend
ben, számban, mértékben, határban ne legyen, hanem minden 
közösen és zavarban használtassák, mert az ő érdeke csak a’ 
zavarosban halászást tartja leglanácsosabbnak ’slb. — így min
den ember és minden nemzet maga ad értelmet a’ közjó neve
zetnek, saját érdeke és fogalma szerint, úgy hogy vannak egész 
országok és alkotmányok, mellyek csupa rabláson, zsiványsá- 
gon, embertársaikkal való kereskedésen ’stb. alapúinak, és ezt 
ők közjónak nevezik; ’s minthogy néhány századig fenállhatnak, 
tökéletesnek és eléggé szilárdnak vélik alkotmányukat. De mi
csoda néhány század az örökkévalósághoz! Jiem százados, ha
nem még ezredes nemzetek és roppant birodalmak is semmivé 
lettek már, mert a’ közjót ők is illy hamis surrogatumban hely- 
heztetlék. Kincs a’ közjónak más alapja az i g a z  sá g  n á 1, ennek 
pedig semmi más surrogatuma. — Akár rósz neveltetése vagy 
neveletlensége, akár felfordúlt szokásai, akár rendíthetlen fo

nák előítéletei miatt olly elfogult a’ nagy sokaság, hogy a’ közjó' 
alapításában nem mindenik az örök szent igazságot tekinti, ha
nem többnyire saját érdekéből indúl ki. Ez oka, hogy állandó 
ország és országiás még mai napig sem volt e’ földön ; mert a' 
mi állandóvá tehetne, épen azt nem ragadta meg egy ország is, 
vagy ha megragadja, utóbb visszaélések által láb alá tiporta. 
’S valljon mind e’ mai napig tanúit e’ egyik ember a’ másik’kárán? 
Távol legyen! ma is úgy megy a’ sokaság mint mindenha, mint 
a’ légy; látja, hogy a’ kitett csészécske’ környéke köröskörűi 
elborítva döglött és vonagló legyeknek sokaságával, de mindez 
őt mégsem inti, hanem könnyelműleg fut, siet ő i s , még pedig 
döglött légylársainak holttestein keresztül az édes méreghez, 
vágyván abból torkig lakni. így fut az emberi társaság is ön
vesztére, semmit sem gondolván a’ történetek’ kiáltó szózatjával; 
mert az ember még azzal is biztatja magát, hogy ő majd oko
sabb és vigyázóbb lesz, mint az előtte elhullottak. De barátim, 
akár vigyáztok akár nem, ugyanazon okok világ’ végezetéig 
ugyanazon sikert is szülik, és egy. országnak sincs e’ földön az 
igazságon kivűl semmiben biztos alapja és bátorsága. — Most 
az emberek csak saját érdekeikből felekezetekre szakadnak — 
pártszakadást, opposiliót formálnak — tory, vagy whig feleke
zetihez állanak , dühös vággyal egymás alá ássák a’ végvesze
delmet, ’s nem az igaz ügy győz, hanem a’ melly felekezet 
nagyobb számmal bir. De kérdezzünk meg egy toryt, mért tart 
ő a’ torykkal? egy whiget, mért áll a’ whigekhez? koránt sem 
az igazság’ szereteteért, hanem saját érdekeért, ’s azért is a’ leg
gazdagabb tory, legyen ma szegény közemberré, tüstint a’ leg- 
liberalisabb democrala vagy whigpárt’ tagja lesz belőle; — ellen
ben akármelly szegény közsorsú ember jusson ma dúsgazdagság
hoz, azonnal kész a’ legdühösebb aristocrata, ki a’ torysmusban 
magokat a’ született aristocratákat is felülmúlja. Egyedül a’ 
valódi bölcset kell e’ két esetből kivenni ; de vajmi kevés azon 
valódi bölcs, kit a’ világi érdekek le nem köteleznének, jóllehet 
látja is, hogy itt e’ rövid életben minden csak komédia, rövid 
lejátszandó szerep, szemfényvesztés, mellyeket különben is rö
vid idő múlva mind itt kell hagynia, ’s a’ czivakodás’ tárgyait és 
szerepét másoknak átengednie. — Valamig tehát az emberi nem
zet annyira ki nem józanúl, hogy a’ törvényhozás szent temploma’ 
küszöbén kivűl le nem rakja az önhaszon’ és testiség’ álnok 
csábjait, hogy az egész alkotmány egyedül csak az örök szent 
igazságon alapúljon: mindaddig közjóról és állandó hazáról ne 
is álmodozzunk, még olly országban se, hol a’ cselekvő feleke
zet fölötte van a’ szenvedőnek, hát még ott, hol a’ cselekvő csak 
szenvedtetik, vagy a’ szenvedőnek csak cselédül szolgai, — hol 
a’ nemeslelkű cselekvők’ száma a’ mellett hogy igen csekély, még 
a’ szenvedő sokaság’ iszonyú számától gátoltalik is, hogy épen 
semmit se tehessen! Az oppositio, ’s igy a’ súrlódás, az igaz
ság’ kifürkészésére múlhatlanúl szükséges; ’s e’ czélra jól és 
kellemesen hangzanék a’ whig és tory nevezet; — de ezen ne
vezetek most koránsem az igazság’ kitisztításából, hanem in
kább annak beburkolásából, czifra surrogatuma’ költéséből, szó
val, csupa földi alacsony érdekből isméretesek. — Mert habár 
az igazi nemeslelkü ember annyira útálja is az álnokságot, hogy 
gazdag sem kíván lenni, ha gazdagsága csak olly utón jöhet, 
inellyért pirulnia kellene: a’ nagy földi sokaság nem igy gondol
kodik; nem bánja, a’ gazdagság bármiféle utón jő is ,  csak jő
jön. ’S illy emberek némelly országokban legtöbben mennek a’ 
parlamentbe, törvényt hozni a’ szegény cselekvő sokaságra.

Udvardy János.
(Vége következik.)

P O Z S O N Y B A N .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyam at 1838.

N é h á n y  s z ó
&’ „Korunk“ czimü czikkelyre adott „Válasz’“ czáfolóihoz.

Midőn az idézett czikkelyre válaszomat Írtam, nem alaptalan 
vádat volt szándékom koholni, nem alacsony czélzatot volt föl
tételem szép szavakba burkolni; ki a’ mézből mérget szívni nem 
akar, érti az szavaimat, tudja, hogy nem egyéb, mint a’ vitat
kozások’ ártatlan voltja, ’s általában a’ szabadság’s egyenlőség 
iránti véleményemet ’s fogalmamat röviden kifejteni volt szándé
kom, akaratom.

Bárhogy’ magyarázza „Korunk’“ szerzője kifejezéseit, én 
czikkelye’ szellemét, mellynek csakugyan a’ — kiváltképen sza- 
badelmííebb — vélemények’ vitatőinak kicsapongásait volt czél- 
zata kiemelni, nézeteimmel vagy ha úgy tetszik „kedvencz - ide
áimmal“ meg nem egyezőnek találtam: ellenmondottam tehát 
az általam el nem fogadható elveknek, a' nélkül azonban, hogy 
az ellenvéleményt kárhoztatni, mint czáfolóim, elég szerényte
len volnék.

A’vitatkozások iránti véleményemet czáfolgató okoskodások’ 
ellenében, roszul értett válaszomra hivatkozom; nem bocsátkozom 
állításaim’, okaim’ ’s az ellenokok’ fejtegetésébe, mert a’ ki által
ányos kifejezéseimen fenakad, az csak részletes értekezés által 
győződhetik meg azoknak valóságáról, mellynek itt sem ideje sem 
helye nincs, ’s e’ részben csak azt jegyzem meg, hogy midőn 
én a’ vitatkozások’ ártatlan voltját védem, azoknak nem áitalányos 
(absolulus), hanem képeslleges (respectivus) ártatlanságát kell 
természetesen értenem; valamint ha azt állítom, hogy a’ viz ár
tatlan, senki sem magyarázhatja szavaimat oda, mintha én azt 
egy absolute ártatlan lénynek képzelném. —

Azt hiszem, hogy a’ vitatkozások’ minden nemei az embe
riség’ felvilágosodására sokkal hathatósabb ’s igy jótékonyabb 
befolyással vannak, mintsem azokat azon tekintetnél fogva, hogy 
tán egyes esetekben pillanatnyi rósz következéseket szülhetné
nek, gátolni kelljen ; annál is inkább, mert a’ mint a’ tapasztalás, 
a’ hajdan- és középkor’jelenetei bizonyítják, azon sötétség, mely- 
lyet csak a’ vitatkozások oszlathatnak szét, sokkal hibásabb, sok
kal borzasztóbb, nyomait sokkal mélyebbre verő lépéseket pa
lástolt e l , mint a’ milly rósz következéseket szült néha a’ vitat
kozásoknak elhibázott módja, melly mód csak a’ körülmények
hez képest lehetvén ártalmas, az ártatlan módtól a priori nem 
igen különböztethetik meg, vagy legfölebb is csak annyira, a’ 
mennyire válaszomban általam is megkülönböztetett. — Ha tehat 
a’ vitatkozások iránt ítéletünket akarjuk kimondani: ugyanezek' 
következményeinek távolabbi kifejlődéseit kell tekintetbevennünk; 
és igy értem, igy kívántam értetni abbeli kifejezésemet is a’vitat
kozások’ következményeire nézve.

Nem volt szándékom többé szót szaporítani, különösen a’ 
szabadság ’s egyenlőség iránt, melly tárgy tulajdonképen nem is 
állott kapcsolatban kitűzött czélommal; csak miután ezen folyó
irat’ olvasása mellett tapasztalnom kellett, hogy épen a’ szabad
ság ’s az egyenlőség ellen felhozott, első tekintetre nyomosaknak 
látszó okoskodások — a’ nélkül hogy ezt az illető szerzők jól 
megjegyezték volna — egyedül olly képtelen szabadságot, olly 
egyenlőséget czáfolnak tulajdonképen, a’ millyet az ember amúgy 
is csak az ájtatos kívánságok’ sorába helyez, a’ millyet hogy 
korunkban valaki létrehozni álmodoznék, nem hiszem; minthogy 
illyesmit a’ „Korunk“ czínní czikkelyben is észrevettem, hogy 
egy úttal mondjam meg a’ mondani valót, csak ezért tettem egy 
úttal a’ szabadság ’s egyenlőség iránt megjegyzéseimet; csak 
ezért vagyok kénytelen e’ tárgyban újonnan szólani most, midőn 
czáfolóim közt K. ur különösen nem csak a’ szabadelműség iránt 
hamis fogalmakat terjeszteni, de éles szavaival személyesen en
gem is érdekelni igyekszik. —

Ha nem igaz, hogy határtalan szabadságról senki sem — 
egészséges ésszel bíró ember legalább nem — álmodozik: mu
tassák meg czáfolóim az ellenkezőt; ha áll az, valljon mirevaló 
az amúgy is képtelen szabadságot, kivihetetlen egyenlőséget 
annyira ostromolni? mirevaló a’ szabadelműséget annyira űzőbe 
venni? — Ne hárítsák magokra az úgynevezett alkotmányszerű 
urak ezek által azon gyanút, mintha a’ törvényes szabadság’ 
szomját is ki akarnák oltani az emberiség’ kebléből; mert igy 
nevetségessé, megvetendővé tennék a’ képtelen szabadság’ ’s 
egyenlőség’ palástja alatt azon ártatlan szabadságot is, mellyre 
törvényes utón lehetne szert tenni; gyalázatos önhaszon’ bélye
gét nyomnák a’ szabadság’ embere’ indító okaira ’s czéljaira, hogy 
gyanússá tehessék azt.

Nem szerettem fejtegetni, milly vélemény’ pártolóit vezérel
heti inkább önhaszon, tudtam, hogy kellemetlen munka ez; de a’ 
szabadelműekre igazságtalanul mázolt szennyet lemosni nem mu
laszthattam el; vagy nem volt okom erre? Hát csak nem vette 
fontolóra „Korunk’“ t. szerzője, mellyik political hitvallás hoz 
kövérebb kamatokat? Vagy nem állította e, hogy „a mindenütt rej
tező önhaszon majd a’ szabadsagot, majd az egyenlőséget tűzi 
ki zászlóul, melly mögött az önzés kullog“ ? — Hallgatni sze
rettem volna erről, de hogy nem lehet, ime kitetszik.

A’ válaszomra tett észrevételekben azt olvasom, hogy „az 
önhaszon ugyan rugója a’ rögtöni újítások, a szabadság s egyen
lőség ellen szegülőknek, de azon önhaszon, mellyet törvényes 
szabadságuk’ ’s birtokuk’ megtarthatási joga ’s azon meggyőző
d ö k  szül, hogy az ország’ boldogsága szilárdabb lábra csupán 
szükséges kor- és czélszerü, megfontolva telt újítások’ allal 
állíllathatik. De hogy valóságos anyagi önhaszon egyszersmind
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s legtöhbnyire csakugyan egyedüli rugója a létező általányos 
lerontásával eszközlendő újítások barátinak, a szabadság s 
egyenlőség’ emberének is , ’s pedig azon egyszerű oknál fogva, 
hogy újítani, szabadságot, egyenlőséget létre hozni úgy, mint 
azt szabadelműek óhajtják, azok iparkodnak leginkább, kik a 
fenálló réginél semmivel sem, vagy csak fölötte kevéssel bír
nak, tehát veszteni semmit sem,  nyerni azonban tetemesen is 
képesek a zavarban, melly nagyobbszerű rögtöni újítások’ alkal
mával ki nem kerülhető.“ — IV« ez igazán egyszerű ok ! — Hát 
nem a’ legvastagabb önhaszon kullog e ott, midőn a’ közönségre 
tán legjótékonyabbul hatandó újítást csak azért ellenzi valaki, 
mert talán birtoka’ csonkulásával járna ez? ellenben nem azon 
meggyőződés lehet e ösztöne egy szabadelműnek is — kit azonban 
valami rontás’ dühében sínlődő embertől megkülönböztetni kí
vánok— lépéseiben, hogy az ország’ boldogsága csak a’ vissza
élések’ eltörlésével, csak bizonyos tervek’ kivihetésével állíttat- 
hatik szilárdabb lábra?

Hogy a’ szabadelműek’ nagyobb része csekélyebb birtokú mint 
az ellenpártiak, igen hihető ; de hisz e’ körülmény épen a’ szabad- 
elműektől hárítja el az önzés’ gyanúját; mert sokkal valószínűbb, 
hogy egy „maradjon“-t kurjongató arislocratát javai’ csonkítása 
iránti féltékenység, azaz önhaszon vezérel, mint hogy a’ kisebb 
birtokú szabadelmű ember azért szándékoznék újításokat hozni 
be, hogy a’ zavarban tehesse szerencséjét, mivel e’ törekvés, 
azonfelül, hogy a’ legromlottabb charactert tenné fel, igen 
ritkán és soványan kamatozna a’ szegény szabadelmű embernek. 
— Még kevésbbé mutatta meg K. ur az ellenkezőt, midőn azon 
állítását fejtegető, hogy a’ szabadelműeknek, „mind moraliter 
mind materialiter véve, önhaszon rugójok“ ; ’s erre nézve egy 
részben a’ most mondottakra hivatkozván, csak azt adom felele
tül: hogy bizonyos tekintetben önhaszon, érdek nélkül semmi 
sem történik a' világon, de az érdeket különböztetni kell.

Ha léteznék olly ember, ki minden törvényt ’s hatalmat el- 
törleni, minden régit földulni, minden rendet bontani töreked
nék: állna ez ellenvádja K. urnák; de kérem, drága ur, ne 
tessék a' válaszomban emlegetett szabadság’ emberét olly dü
hös szörnynek képzelni; ne tessék olly hangon szólani, mintha 
mindenkit, ki csak szabadságszeretőnek nevezi magát, olly 
alacsonysággal bély egezvén , a’ közönség előtt utálatossá, gya
nússá tenni igyekeznék ; ne tessék, kérem, egyes kifejezéseimen 
kapkodni; válaszom’ szelleméből mutassa m eg, a’ mit egyes 
szavaimból sem képes teljesíteni, habár nem a’ legjobb értelem
ben veszi is azokat. —

Az volt előttem a’ szabadság’ embere, kinek lépéseiben 
ösztöne a’ szabadság 's egyenlőség iránti vonzalom, czélja a’ 
szabadságot, egyenlőséget terjeszteni, létrehozni annyira, meny
nyire a' szükséges törvény-szabta utón lehet, ’s jóllétet eszkö
zölni ez által az emberiségnek. — Hol van ezen emberben az 
önzés? hol az alacsony czélzal? —

Ha valami, igazán álokoskodás az, mellyel azt kívánják 
megmutatni czáfolóim, hogy a’ kinek fő nézete a’ szabadság, 
az magát általában a’ hatalomtól, törvénytől ’s rendtől felsza
badítani természetesen igy ekszik. — Nem olly emberről szólot
tám e én ; vagy Van e valaki , kinek nem meggyőződése az, 
hogy törvényes hatalom nélkül a' társas élet, e’ nélkül pedig 
maga sem létezhetik? ha pedig nem létezhetik, mikép tehetni 
fel róla, hogy eltörleni szándékoznék azt,  a’ mi nélkül léteznie 
nem lehet ? micsoda logica mellett következtetheti czáfolóm: 
hogy ha valakinek valami nem tetszik, azt, ha mindjárt elkerül
hetetlen szükségesnek látja is, eltörleni igyekszik? Azoktól, 
kike kifejezésemen; „a törvény szükséges rósz“ annyira meg-

botránkozni látszanak, azt kérdem: nem lenne e jobb és szebb 
állapot az, ha minden ember polgári törvény nélkül tisztelné, 
sértetlenül hagyná mások’ jogait, sietne a’ közjónak áldozatokat 
tenni, ha ennek legczélirányosabb módját mindenki tudná, a’ nél
kül hogy e’ részben valakinek rendszabásokat tenni kellene? Jó 
volna ugye, ha mindezt tennők, a’ nélkül hogy magunkat tör
vény alá vetni kényteleníttetnénk ? Nem jó tehát ennek ellen
tétje, az tudniillik; hogy positivus törvény által kell kényszerít- 
tetnünk minderre, mi természeti szabadságainknak minden eset
re csonkulásával történik meg; pedig ez — tökéletlen lévén az 
ember’ természete — mégis elkerülhelleniil szükséges, és létünk
nek egyetlen módja, föltétele: ennyiben tehát a’ törvény, valamint 
a’ hatalom ’s a’ rend is képestleg ismét jó, de azért mégsem a’ 
szabadság’kútfeje, hanem általa szükségképen csonkított szabad
ságunknak ’s jogainknak őrje és védője.

Nem olly rémítő teremtés tehát a’ szabadság’ embere, tisz
teli ez is a’ törvényes hatalmat és rendel, mert szükségesnek 
tartja; ki ne tisztelné például a’ gyógyszert azért, mert tán nem 
édes az; nem minden szabadelmű tűzte ki czélúl általában az 
országlás-formának vagy a’ nyilványos hatalomnak változtatását; 
lehet a’ szabadalmi! is , sőt némelly — itt a’ hely’ szűke miatt ki 
nem fejthető — tekintetben csaknem egyedül ő lehet igaz hazafi; 
nem tűrhetetlen terhet lerázni, hanem a’ tűrni kellőt igyekszik 
lürhetőbbé lenni, szabad utón azonban, nem határtalan szabad
ságot akar fölcserélni azon törvényes szabadsággal, mellyel méltó 
joggal éldelhet, mert ezt tennie nem lehet, nem szabad; nem 
a’ szabadelmű ember tehát az, kit négy ölnyi terembe zárhatónak 
állítani elég szerénytelen volt czáfolóm, K. ur.

Úgy vélem, rá fog ezekből ismérni, drága ur, az általam em
lített szabadság’ emberére; látni fogja, hogy a’ minden jognak 
megfelelő kötelesség ellen annak sincs semmi szava: hogy tehát 
véghetetlen, határtalan jogokat az sem követel; de mikép követ
kezik mindebből a^, hogy a’ szabadság nem a’ természet’ aján
déka? hát azon törvény, melly a’ határtalan jogot korlátozza, 
nem a’ természet’ törvénye, nem a’ természet’ ajándéka? —

Az egyenlőség iránti fogalmam, a’ mennyire a’ hely’ szűke 
engedte, úgy vélem, elég világosan van kifejtve; nem szólok 
többet e’ tárgyban, egyedül a’ római nép’ tribunusairól felhozott 
példára, minthogy ez egyenesen az általam megpendített képvi
selési jogot érdeklé, feleletül azt adom : miszerint arra, hogy 
ezen tribunusok a’ római birodalmat ollykor zavarba hozták, nem 
a’ római népnek engedett képviselési jo g , hanem ezen jog’ gya
korlásának czéliránytálán módja adott alkalmat; egyébiránt nem 
fejtethetik meg itt azon kérdés: valljon nem várták volna e Ró
mát tribunusok’ nemlétében sokkal borzasztóbb veszélyek? — 
Többnyire

Az egyenlőség’ tárgyában irt e’ kifejezésem: „Épen illy te
kintetben veszi a’ szabadság’ embere az egyenlőséget is, ezt is 
mindenkinek csak saját állásához képest tulajdonítja, de azon 
állásához képest, mellybe a’ társaságban álló ember közvetőleg 
legalább maga helyezte magát stb.“ — K. urnák elménczkedé- 
seire ’s kérdéseire felelve, annyit tesz, hogy a’ társaságban 
álló ember soha sem helyezte magat ollyan állásba, [mellynél fog
va sorsát akkor, midőn szabad, kedvezőbbé tennie ne lehessen. — 
Napoleon’ uralkodása alatt a’ Bourbon-háznak is volt political ál
lása: nem méltán helyező tehát ez magát mostani állásába ak
kor, midőn lehetett, szabad volt? —

Azt mondja K. ur, hogy a' „szent vallás“ a' szabadelműek’ 
szájából furcsán hangzik, a’ szabadelműek’ természetes gondol
kozása indifferentismus, neutralismus.“ — Ugyan milly praemis- 
sákból mer K. ur illy ferde következést vonni? Ugyan hol van



333
334

állításának alapja?— „Van e csak egy is vallásos?“ Igenis; én 
is annak tartom magainat, drága nr, mutassa meg hogy nem le
hetek az ! — — Hát hihetem e én keresztény ember, hogv val
lásom természeti jogaimmal, a’ szinte Isten’ ajándékával, ellen
kezésben áll? nem épen a’ vallás jeleli e az utat a’ szabadel- 
műeknek szent természet által kitűzött rendeltetésünkre, bol
dogságunkra?! —

Nem csak e’ felekezetet, de személyesen engem is vádol 
K. ur ollyanokról, mellyeket sem szavaimból sem political val
lásomból biztosan következtetnie nein lehet, midőn jelesül azt 
állítja, hogy én akkor, midőn a’ kormányban többi tulajdonságai 
közt a’ törvényszerűséget is megkívánom, a’ kormányt mérgesen 
és alattomosan vagdalom. Magyarázza meg nekem, drága ur, 
honnan következteti azt, hogy én ez által vagdalom a’ kormányt; 
de úgy magyarázza meg, hogy magyarázatából még egyszer 
mondhassa el biztosan állítását! —

Könyveket kellene Írnom, ha mindenre felelni akarnék ; két 
észrevételük van még czáfolóimnak azonban, mellyekre hallgat
nom nem lehet: az „észrevételek'“ t. írója e’ kifejezésemre: 
„kiki beszéljen, mit akar, csak ne sértsen senkit“ — azt jegyzi 
meg hogy a' „sértsen“ szót különbféle értelemben lehet venni; 
— lehet, igen, de lehet látni nézeteimből azt is, milly értelem
ben kívántam én vétetni ezen szót ; lehet például sérteni valakit 
úgy, mint K. ur viszonválaszában. — Lehet még erkölcsiképen 
is sérteni azáltal, ha valaki mással nem igazat hitel e l ; de ki all
hat jót, hogy nem való valamelly vélemény, ’s ha igaz talál lenni 
az, a’ mi csak csalhatóságánál fogva nem mondatott ki: nem gá- 
toltatott e a’ tökéletesítés, nem sértetett az, kinek az igazság' 
megismerésével tökéletesülni kell vala?

A’ „régi jó jogok“ kifejezésre tett kérdésemben: „valljon 
azért jók e ezek, mert régiek, vagy mert a’ szerzőnek tetsze
nek? — egyoldalúságot egyáltalában nem vehetek észre; mert 
ha valami azért jó, mivel régi, úgy minden régi jog jó; ha pe
dig azért jó valamelly jog, mivel — mint K. ur mondja— törvény
szerinti utón szereztetett, akkor egy törvényes jog sem volna 
soha ellörlendő; ha valamelly jog csakugyan jónak látszik az újí
tónak is , az azt eltöröltetni nem fogja; ha pedig valamelly régi 
jognak eltörlését csakugyan kívánja valaki, miért vádoltalik ez 
azzal, hogy jó jogok ellen emeli szavát, mielőtt meggyőzettetnék 
arról, hogy a’ megtámadt régi jogok csakugyan jók? — Kitet
szik innen az is, hogy a’ „Korunk’“ szerzőjéhez intézett ’s most 
érintett kérdésemet ellenem fordítani nem lehet; mert én álta
lában azt, hogy a’ régi rósz jogokat eltörleni kelljen, nem állí
tom. — B. I.

V é l e m é n y
a' kerületilei\ felállítandó ja v ító -h á za k  iránt, melly t. n. Gyúr 
vármegyének f. é. május J2én fo ly ta tva  tarta to tt közgyűlé

sében elfogadtatott.
A’ kemény büntetések ’s vesztőhely lecsillapíthat

ják a’ rablás! ’s gyilkolási hajlandóságot, de csak jó
zan törvények,’s nem bot, nem hóhér képes birni hal
kan egy egész nemzetet nemesebb erkölcsiségre.

Gr. Széchenyi István. Hitet. 207. I.

Általában véve az embert vagy a’ jónak kedvelése vagy a' 
büntetéstőli félelem készti jót cselekedni, vagy legalább roszat 
el nem követni. Hol az erény megszűnt vagy nem is létezett, ott 
mindenek előtt annak gerjesztését kell munkálatba venni. Ha ez 
nem eszközölhető, olly intézkedések tétessenek, mellyek által a 
még bűnt el nem követett visszareltentessék, a" bűnös pedig olly 
módon bünlettessék, melly alkalmatosb a’ jó útra visszavezetni, 
minisem a’ megátalkodoltság’ örvényébe taszítani.

A' társaságos szövetkezésnek főczélja: személyes és vagyo
ni minél nagyobb bátorságnak eszközlése, ’s ez áltál az élet’ 
valódi kellemeinek minél nagyobb kifejtése, mit tök é let  es bü- 
l é s n e k  nevezhetünk. Minél többen vannak, kik kötelességeiket 
híven teljesítik, mások’ jogát szentnek tartják — történjék ez a- 
kár erénynek kedveléséből, akár fenyítéktőli félelemből — annál 
inkább közelítünk ama’ társasági főczélhoz.

Óvni kell mindenek előtt az embert a’ gonosztól, a’ már el- 
tévedettet pedig a’ jó útra visszavezetni. Az elsőbb nevelő-, ez 
utóbbi pedig javító-intézetek által elérhető. Neveltessék a’ gyer
mek az oskolai pályán erényességben, szoktaltassék az ifjú, az 
éltesb a’ törvények’ szigorú megtartására, a’ vétkes pedig kül
dessék javító-házba, hol leginkább abban, minek kerüléséből e- 
redt vétke: dolgozásban, önmegtagadásban, engedelmességben 
— lelje jobbulásának forrását.

Dicső hivatás, a’ kisded embernek nevelésében munkálódiii, 
nem kevésbbé dicső, az ifjú’, az éltesb’ munkálódásainak üdvös 
irányt adni; de az eltévedett embernek ismét jó útra vezetésével 
foglalkozni annyi, minta’ Megváltó’ isteni példájának méltó kö
vetője lenni. — Illy példától lelkesittetve, találkoztak ezen t. 
vármegyében is, kik szerencsétlen embertársaik’ sorsát szivükre 
vevén, elhatározotlan munkálódtak ’s még ezután is munkálődni 
meg nem szűnnek olly intézetek’ létesítésében, mellyek’ segítsé
gével, a’ vétekbe keveredett ember megjavulva adathassák visz- 
sza a’ polgári társaságnak. — Azon nemeslelküek’ indítványára 
’s törekedéseik által — mint azt jegyzőkönyveink körülményesen 
kimutatják — sikerült, hogy ezen ns. megyében egy felállítandó 
dolog-intézetre jelenleg 7717 vfr. 40 kr. tőkepénz összesítve ta- 
laltatik. —

Ha honunkban létező fogházakra vizsgálódva tekintünk, szo
morúan kell megvallanunk, hogy azok a’ közbátorságot csak ide- 
iglen biztosítják háborgatói ellen, ’s azt is úgy, hogy ezek ki
szabadulván, ármánykodásaikat, a’ börtönökben találkozott gya
korlottabb társaiktól tanult, mesterségesebb utakon iizendik. A’ 
kisebb gonoszoknak a’ nagyobbakkal, az Ítéletre várakozóknak az 
elítéltekkel összekeveredése valóságos tápszere a’ gonoszságnak.

Ki mindezeket szívére veszi, örvendenie kell azon törekvé
sen, melly szerint több ns. megyék a’ fogházakat jav ító-házakká 
változtatni szándékoznak; de ezen öröme nem lehel tiszta, mert 
azon munkálódások közt az egyesület’ szellemét nélkülözi. —

Éjszakamerikában, hol a’ szorgalmi kifejlődés nagyságát el
érte, statusfogházak állíttattak fel. Massachusetts status’ fogháza 
Charlestovvnban — melly hazánkban is mintául szolgálhatna — 317 
L1 mértföldnyi terjedtségű tartomány’ építménye, 307 fogolyra. — 
Hogy ezen intézethez hasonlót — melly a’ czélnak úgy mintáz meg
feleljen — csak egyesített erő létesíthet, tapasztaláson épült igaz
ság; és azon hiedelem, hogy hasonlót egyes megyék, ’s ezek’ 
lakosinak is csak egy része t. i. a’nemesség képes magán állva is 
felállítani, talán méltán, az áldirsőséget vadászó hiúság’ szülött
jének neveztethetik. -  Ha ezen ns. megye, alapítói dicsőségét 
féltve, meglévő ’s talán még szaporodó tőkepénzével a’ dologház’ 
felállításához fogna: ezen tettet a’ hírlapokban, az egész hazá
val tudatni ’s pillanatnyi hirt-nevet szerezni ugyan lehetne; de el
nyelvén az egész summát az építési ’s anyagbeszerzési költségek, 
a'jpuszta hir-név elhangzanék ’s a’ dolog-intézet,vagy tengne csak, 

' egészen elenyésznék. Ellenben, ha azon summa több me
gyék’ adakozásával összesítletik, századokon átható intézet léte

síthető. —
Midőn a nemzet tőn, űzőéi czikkekre, ««mini «zinh..zra,

' múzeumra '» cg ,él, ü l ,ezekre .íbb *znz ezereke. ő . . .e .ü ,  >
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hiúság’ vádjától csak úgy menekhetik meg, ha a személyes és 
vagyoni bátorságot elősegítő intézetekről meg nem felejtkezik, 
’s országos javító-házak’ felállításában is hasonló, sőt nagyobb 
buzgósággal munkálkodik.

Az I827ik évi 8ik t. ez. által rendelt országos kiküldőttség, 
azl793ik évben munkálkodott országos kiküldöttség véleményét 
követve, .Magyarországon minden kerületben egy, Tóth- és Hor
vátországra nézve szinte egy, ’s igy összesen öt javító-háznak 
felállítását javasolta, hozzáadván, hogy azokba csak egy vagy 
több évi fogságra ítélt rabok vétessenek be. Ugyanazon kikiíl- 
döltségi munkálat szerint, mindegyik magyarországi javító-ház 
400, a’horváth- és tóthországi pedig 200 főre lenne alkalmazandó. 
Mi a’ felállítandó intézet’ helyét illeti: ezen dunántúli kerületre 
nézve, Fejérvár, Pécs, Buda, vagy Győr tüzelnek ki választá
sul. A’ szükséges költségek pedig általában a’ kir. kincstárból 
váratnak. —

Egy nemzet, melly mindent a’ kormánytól várna, ’s maga 
csak kényelmes néző kívánna lenni, alkotmányos szabadsággal 
élhetésre nem lenne alkalmatos; úgy hiszem pedig, hogy mind
nyájan alkotmányos szabadságban élni óhajtunk: óhajtsuk tehát 
azt meg is érdemelni, ’s azok’ véleményéhez járulván, kik — a’ 
szabadosságtól megkülönböztetve — szabadságot ott látnak, hol 
isteni ’s emberi törvények szigorúan teljesíttetnek , a’ javító-há
zak’ ügyében különösen, ne várjunk mindent egyedül a’ kor
mánytól, ’s ne sajnáljuk néhány krajezárunkat, garasunkat, fo
rintunkat e’ czélra összeadni; annál is inkább ne, mert a’ mit 
adunk, olly kamatra adott pénz leend, mellyért ugyan száztól 
hatot nem kapunk , de személyünk’ ’s vagyonunk’ nagyobb biz
tosításával a’ tőke sokszorozva pótoltalik.

Ha a’ kerületenkint felállítandó javító-házak a’ nemesség’ 
adakozásából létesíttetnének, a’ foglyok’ munkálódásai által pedig
— úgy mint más országokban — fentartatnának: akkor méltán 
követellethetnék az adózó néptől, hogy azon rabokra nézve, kik 
még el nem Ítéltettek, vagy pedig rövid időre kárhoztatvák, a’ 
megyei fogházak’ czélszerűbb elrendelésére kivántató költsége
ket viselje.

Egy felállítandó javító-házra — mint felebb is érdekeltetett
— ezen t. megyében már 7717 vft. 40 kr. összesíttetett, ’s igy 
igen kevés kivánlatnék, hogy 8000 vft. lenne készen. Ha fel
vesszük Győr vgyét 27 □  ménfőiddel, esik ezen summából egy 
□ ménfőidre — elhagyván a’ kisebb számokat — 296 vft. Ha 
tehát ezen egész dunántúli kerületben lévő vármegyék’ kiterje
dése 947 □ mértföldre vétetik, a’ fentebbi számolás szerint 
280,312 vft. összesíltethetnék; melly pénzmennyiséggel egy 
olly kerületi javító-házat lehetne felállítani, melly a’ czél’ kíván
ható komolyságának megfelelne. — Ha továbbá azon intézet idő
vel 400 fogoly’ befogadására terjedhetne: akkor a’ mérföldek’ 
és adakozás’ aránya szerint, Győr vgyének mintegy 15 személyt 
lenne joga beküldhetni. Midőn a’ t. KK, és RK. ezeknek er
kölcsi javulását ’s azt látnák , hogy a’ személyes és vagyoni bá
torságnak ellenségei ugyanannyival kevesbültek: bizonyára 
mindannyiszor édes örömet érezne az, ki e’ szent czélra nem
sajnált adakozni; a’ fösvény önzők pedig — hideg elveikkel _
elszégyenülni kényteleníttetnének.

E’ nézetek’ előleges kifejtése mellett — a’ kiküldöttségi in
dítvány folytában — oda járul alázatos véleményem: ho«-y a’

dunántúli kerületben lévő minden t. vgyéket fel kellene szólítani, 
hogy e kerülelileg felállítandó javító-ház’ ügyét magokévá tevén, 
a kivántató summának összesítésére 's az intézet’ létesítésé
re ezen ns. megyével kezet fogni., ’s a’ közboldogságot ezáltal 
is , többször kitüntetett buzgósággal, előmozdítani szívesked
jenek. Zmeskál Is tv á n ,

t. ns. Győr vármegye’ aljegy zője.

Nép és hatalom.
Midőn Constant Benjamin azt mondja, hogy a’ nemzetek’ 

képviselőit illeti, korlátot vetni a’ hatalomnak, nem pedig ezt, 
mellytől olly nagylelkűség nem várható ; hogy elmúlt azon idő, 
mellyben el lehete mondani: mindennek a’ népért, általa pedig 
semminek sem kell történni; hogy ellenkezőleg most a’ nép által 
történik minden, a’ mi érette történik; hogy nem a’ hatalomtól 
kell a’ javításoknak eredni, hanem azon véleménytől, melly a’ 
nép által ennek képviselőire ’s a’ végrehajtó hatalomra munkás
nak mutatkozik: akkor e’ nyilatkozásban inkább találjuk a’ hata
lomtól megsértett férjfiúnak elégületlen daczát, mint a’ népek’ 
és emberiség’ barátjának okos nézetét. Hátha a’ nemzetnek nin
csenek képviselői, kik által részt vesz a’ köz ügyek’ igazgatásá
ban! Nem szükséges e itt, tehát Európának sokkal nagyobb ré
szében, semmi javítás, vagy nem kell e ennek csakugyan életbe 
lépnie ? fEn azt tartom, örömmel és hálásan kell a’ népnek fogad
nia azon adományt, mellyet neki a’ hatalom nyújt.jCsak annak 
volna e becse, mi a’ hatalomtól elragadtalik; ’s egy barátságos 
ajándék nem kedvesb adomány e , mint egy eldaczolt (makacs- 
kodással nyert) engedmény, mellyet épen azért törekvende- 
nek visszavenni, mert nem örömest adták? Constant a’ ha
talmat és népet ellenségesen állítja egymásnak irányába. Ha 
ez volna azoknak szükséges viszonya, hogyan eredhetne vala
mi jó belőle? ’S mégis sok jót szült az, mint a’ történet tanít
ja. A’ statushatalomnak ezen ellenséges állása a’ nép’ irányá
ban, mellyet a’ tapasztalásnál fogva nem lehet tagadni, termé
szetien, erőszakos és nagy szerencsétlenség, korunk’ legna
gyobbika.' Hiedelmünk szerint a’ hatalom’ jól értett érdeke a’ 
legtöbb esetben érdeke a’ népnek is;}a’ fejdelem’ nemes nagylel
kűségétől minden önkénytes adományt hálásan kell fogadni, ’s 
koránsem szolgál lealacsonyításul, kérni is olly jótéteményt, 
melly mint jog meg nem nyerhető. Az ajándékot megvető büsz
keség csak azon hatalmas- és gazdaghoz illik, kinek semmire 
sincs szüksége, vagy ha szüksége van, bizonyos benne, hogy 
azt megkapja. Sok híja van m ég, hogy világrészünk’ népei illy 
helyzetben volnának.}. Azért is a’ mély belátásiaknak és igazság
szeretőknek azon törekvését, mellyet a’ hatalom’ felvilágosításá
ra ’s előterjesztések általi megengesztelésére fordítanak, sem ti
losnak sem fölöslegnek nem tartjuk. Saját nevemben, elszánva, 
szűkölködni vagy elveszni, minden kegyelmet elháríthatok, de 
a’ népre nézve nem, melly élvezni’s élni akar. Az úgynevezett 
szabadelműeknek, véleményem szerint, nem kellene ingerelni’s 
elkeseríteni. Az okosság a’ gyöngeségnek hatalma. Tudunk any- 
nyit, mennyi boldogságunkra szükséges; de, szerencsétlensé
günkre , még sok század fog elmúlni, inig azt, a’ mit tanultunk, 
alkalmazni tudandjuk. {W eitze l:  „Geschichte der Staatswissen
schaft,“ Filangieri és Constant Benjamin czikkelyekben.)

P O Z S O N Y B A N .
Aiapítá es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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K o r s z e l l e m .
A’ korszellem, hazánkban csupa hiúság, dicsvágy, ellenke

zés, szabadelmúségben való affectatio, miszerint sem az érett 
itélelű idősebbnek, sem a’ feljebbvalónak engedelmeskedni és 
subordinálva lenni a’ mostani kórszellemű műveltséggel meg 
nem fér ; továbbá a’ külföld, főkép angol hon’ kiszemelt szoká
sai, és constilutiók’ majmolása, elcsavarása és a’ magyar honra 
rósz applicatiója, szóval, mindent a’ mi régi, és nyolcz század 
óta fenálló törvények és eredeti nemzetiségek voltak, nyakra-főre 

. felforgatni, és a’korszellemmel repkedő reformot pártolni; mind
ezen tendentiáknak princípium  czímet adni, mellynek sokasá
gától a’ mostani korszellem’ éretlen ’s indulatos emberei annyira 
el vannak lelve és kábulva*), hogy valóságosan hasonlítani lehet 
őket azon bús gulyabéli állathoz, melly meg nem férhetvén a’ 
nyájban, kicsap, és indulatjai’ dühében neki-megy falnak, fának, 
ároknak, mocsárnak, ex principio desperationis (megelégedet- 
lenségből), míg végtére ugyanazon fejébe vert principiumból 
agyontöri magát, vagy befúl **). — Taglalásai ezek :

1. Hogy a’ magyar korszellem’ általányos elragadtatásai 
merő hiúság, kitetszik, mert csak éretlen ifjúság pártolja, melly 
természete szerint mint uj polgár kap az újságon; vagy korosb 
is, ki kevés solidus tudománnyal bir, de ékesen-szóló, és a’ ma
ga fellengező zavaros ideáit, a’ korszellem’ princípiumain épít
vén , válogatott szavakkal adja elő ; az ifjúság éljenkiáltásokra 
vágy, és legfőbb emberei a’ korszellemnek a’ szerencsevadászok, 
hogy sorsukat javíthassák.

2. Hogy egyik princípiuma a’ korszellemnek az ellenkezés, 
világos onnan, mert ha azon princípiumokkal meg nem fér a’ 
társasági positivus törvény, vagy elcsavarják magyarázatát, vagy 
félrevetik és rögtönös reformot kívánnak; innen származnak azon 
nemzeti egyenetlenségek és a’ kormánnyal több helytelen súr
lódások; innen a’ szólásszabadság’ határtalan kivánata, misze
rint bármelly magyar polgárnak, ’s bármelly helyen, ha neki 
a’ dolog igaznak látszik, szabad legyen azt mocskos szavakkal, 
kifejezésekkel és ábrándozó nevetséges képekkel előadni, és a’ 
gyenge elméket felgyulasztani ***). Ennek egyik titkos ága az e

*)  A’ beküldő u r ’ engedőimével legyen mondva, hogy mi a ’ korszel
lemnek e’ dcfínitioját igen egyoldalúnak ’s túlságosnak tartjuk. A 
mi itt einlíttetik , a ’ korszel lem nek__ melly tulajdonkép fel világí
tó ’s üdvös — csak kinövései’ egyike; de illy hibás iránya az 
ellenkező részre  is mutatkozik,  mit a ’ korszellem’ rajzolójának 
érintetlen hagynia nem lehet. A s z e r k .  ^

**) Az ex pincipio dühöngő ökör egészen tíj tünemény e lő ttünk, s 
kételkedünk, hogy még Nabuchodonozor is , midőn a legelőn jól 
lakott  füve i , princípiumaitól meg nem vált volna. A  x t e r k .

***)  Hogy a ’ magyar polgár, bármelly helyen, a ’ neki igaznak tetsző 
dolgot kimondhassa, az alkotmányos szabadságának legdrágább 
k incse ; a ’ mocskos szavakat pedig és a ’ gyenge elméknek bűnös 
felgyulasztását az illető hatóság fenyíték alá v e sz i , vagy ha el-

gyenlőség és természeti állapotban lévő személyes korlátlan sza 
badság, ezt a’ korszellem szüli,’s ennek szülöttje azon végső czél, 
hogy senki engedelmeskedni, hanem kiki parancsolni akar azon 
oknál fogva, mert érzi magában, hogy feje teli van a’ sok kór
szellemű princípiumokkal, mellyek’ felfogására’s előadására sem 
ész , sem tapasztalás, sem solidus tudományok’ olvasása és nép- 
isméretek’ combinatiói nem szükségesek, arra elegendő észt 
merítenek a’ politicus újságok’, folyóiratok’ és románok’ olvasá
sából, tapasztalni pedig sokat lehet, ha a’ külföldet össze-vissza- 
járja gőzkocsin, gőz- és léghajón tér vissza, princípiumokkal 
megtelve, a’ reformot hirlelő magyar tudós, vagy ministerialis 
diplomata*). Mindezeknek következménye az, hogy a’világ’ kez
detétől eredt azon erős és tapasztalással teljes valódi princípium, 
melly szerint „in senibus est consilium“ , felforgattatik; mert 
most egy poéta, egy bonne vivent (bonvivant?), sőt oskolás deák 
is felszólalhat a’ közgyűléseken, diaetákon, remek esze csudál- 
tatik, csak sebesen forogjon kereke, nagy tapsot, dicsőséget 
arat, midőn az idősebb ’s tapasztalt törvénytudót, diplomaticust, 
statisticust ’s finantialis tudományút kisziszegik, gúnyolják, mert 
ahhoz nem értvén, belé nem szólhatnak, és az effélék már óság, 
nem újság. Tekintsünk csak egy pillanattal a’ régibb és a’ mos
tani országgyűlésekre**). — Azzal akarjuk gyengéinket palástolni, 
hogy most nincs azon diaetalis szabadság, melly azelőtt volt? 
Tagadom ; mert most is teljes szabadsággal választjuk követein
ket, szabadok vagyunk az instructio’ kidolgozásában; a’ garanlia 
követeinknél volna; de kérdeni, hány követ revocáltatolt, ki 
hite ellen, az instructio ellen szavalt? Mocskos szav.Tkban áll 
e a’ nemzeti energia, vagy moderatus észben és tettekben?

3. Hazánknak és helyheztetésének megismérése szinte nem 
fér meg a’ korszellemmel(? ),hanem ez a’ divat: csak a’ külföldet 
kell beutazni, annak szokásait, törvényeit, életmódját, gazda
sági terveit, akár alkalmazhatók akár nem, a’ magyar honba hoz
ni, habár csak majmolása legyen az; és minthogy finantialis ál
lapotunkat itt tekintetbe nem veszik, csak nyakra-főre angolt, 
francziát affectálván , angol és amerikaikat banquerotot csiná
lunk, ’s igy pusztú 1 el és fuldoklik a’ magyar, mint azon majom, 
melly gazdáját borotválkozni látván, ő is hozzá fog és nyakát sze
gi. Boldogúl a’ külföldi pénzes banquier és vállalkozó a’ le ta r 
giában lévő uj szellemű magyar által!

mulasztaná, a’ Felség, mint legfőbb igazságszolgáltató, megbün-
tettetni rendeli. * . \  / * ' «,»

*̂ ) Cózkocsin, gőz-és léghajón a ’ külföldet összevisszáján) honijaink 
száma oil v csekély, hogy azok, habár akarnák i s , csakugyan 
tengelyéből ki nem fordítják alkotmányunkat. 4 .

**') Ha oda tekintünk i s ,  csak egyes rendetlenségeket fogunk la n. 
mcllvcktöl azonban képviselési rendszer solia es sehol sem lehel 
egészen mcnt.de olly botránkozásra, millyent H a z a f i  ur akarna a 
magyar országgyűlésre kenni, aligha találunk. s z e r
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4. A' törvényes formák’ szoros megtartásait, ha a korszel
lemmel meg nem egyeznek, az „uj magyar“ gúnyolja; mert fo 
princípiuma a’ reform, melly a’ mostani ideáknak kimeríthetetlen 
forrása és semmi törvényt nem ismér, melly a Hármas-könyvben 
van(?), habár semmi ujabb törvény által eltörölve vagy módosítva 
nincs i s ; mert — úgy mond — a’ természeti jusokkal meg nem 
egyez, melly képzelt jusok azonban sem a vad embereknél, sem 
az oktalan állatoknál, annál inkább a’ civilizált nemzeteknél nem 
divatoztak soha határtalanul; mert társasági törvények az ész- 
és pénz-arislocratiának szülöttjei, korlátozlatik, és pedig leg
természetesebben a’ monarchiákban, gyalázatosán „a dicső 
amerikai szabad társaságokban,“ hol a’ rabszolgaság törvénnyé 
vált ü _  Hol van tehát az a’ korszellemű hires egyenlőség, sza
badság? Annak túlságos vadászói tekintsenek, mint feljebb, Ame
rikára, a’ lengyel lázadásra, a’ török’ hanyatló erejére, mellyet 
az újítások is gyengítettek egy részben, Napoleon’ tetteire, ’s 
az előbbi kegyetlen pártos revolutióra; mire jutott sok okosko
dása után Francziaország? Olvassák meg Mikes Kelemen’ leve
leit a’ kiköltözött magyarok’sorsáról, kik Törökországban a’hála- 
datlan magyar atyafiak miatt éhhel haltak volna meg, ha a’ török 
szultán ezen embertásait zsolddal nem ápolgatja vala. Mit java
sol Mikes Kelemen magyar társainak és maradékinak?! —

R ö v i d j av as la t. — Az újítások, szokások ’s gazdasági 
tervek csak olly mértékben tartassanak meg, a’ mennyire a’ 
magyar hon’ több nyelvű ’s hitű népei, lakosainak száma, földjé
nek természete, climája és a’ szomszéd országok iránti viszonyai 
engedik; mert csak tekintsük azt, hogy itt a’ föld sok, a’ föld
művelő kevés, hogyan lehetne angolul gazdálkodni; hogyan áll
hatnának fen gyárok, midőn szomorúan tapasztaljuk, hogy nyers 
termékeink’ árjai közt finantialis tekintetben szomjaznak kevés 
sovány gyáraink, és minden vállalkozásaink, részvényes-társa
ságaink, casinók , lóversenyek erőltetve állanak össze, hacsak 
Rothschild vagy Sina nem segít, vasutakat, álló-hidat ’stb. nem 
csinál; holott Angliában egy óra alatt milliók gyűlnek össze illy 
vállalatokra *).

Sajnosán lehet tapasztalni, hogy még a’ pórnép közt is el
tűntetik a’ korszellem ; mert a’ földművelő paraszt is megunván 
a’ rómaiaknál nagy becsű ekét, a’ földműveléstől elvonja gyer
mekét; hacsak módja van, prókátornak, doctornak, poétának, 
tudósnak nevelteti, pedig olly nagy e’ néposztály’ száma, hogy 
szomorúan ballagnak tagjai a’ városokban és falukon; mert 
kevés még a’ per, a’ beteg; poéta ’s tudós már az előidőkben 
is koszorúsán ugyan, de sovány képpel festetett. Természetes, 
hogy illy helyheztetésekben csak reformot, egyenlőséget és 
szabadságot kell kívánni azon műveltebb néposztálynak , hogy 
lehessen „in turbido piscari.“ — Anglia’helyheztetése és népsége 
a’ pórnép’ müveltetését megkívánja; mert birodalma a’ világ’ 
minden részében szétszórva lévén, a’ müveit angolnak elég me
zeje van, országából kivándorolni és szerencséjét, kenyerét esze 
után feltalálni, és ámbár ezerek költöznek ki Angliából, azért 
sem a' földművelés sem a’ műipar nem csökken.

A’ fenálló törvények a’ magok erejében és szoros értelemben 
megtartassanak; ha pedig a’ század’ előhaladása ’s műveltsége 
kívánja, országgyűlések által változtassanak vagy módosíttassa
nak, nem pedig egyes törvényhatóságok, annyival kevesbbé egyes 
személyek által **_).

A'nagyobb erőnek nem ellenszegülni, hanem ésszel ’s po-

a) l?v tehát mégsem olly ró sz , az angolokat illycsekben mintául 
venni. ‘ A> ssserk.

**) Tudtunkra eddig sem egyes törvényhatóságnak, sem egvcs sze
mélynek nem sikerült, fenálló törvényeket változtatni, A’ saerk.
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liticai tekintetből engedni, a’ józan okosság javasolja; egyébiránt 
okos energiával (mnlfy a’ magyarban hiányzik) országgyűlése
ken az országos bajt (nem pedig egyes individuumét) orvosolni 
lehet, ’s illy orvosság mellett él a’ magy ar hon nyolez század óta. 
Kérdem, hány constitutio és szabad status hamvadt el örökre 
azóta Európában? és a’ magyar él most is! —

Végtére bizzunk a’ világ’ forgó sorsában; ez kormányozza 
a’ földi trónt és a’ nemzeteket. — De a' magyarnak mi baja ? 
Felelete a’ mit magának szerez. — Élj magyar egyszerűen, ta
nulj nyelveket, tudományokat, mint őseid éltek és tudtak: bol
dog lészesz!!! *) Hazafi.

* **
Midőn a’ Századunkban  mind az ollyan czikkelyek mint 

a’ jelen, mind pedig az ellenkező tulságra hajlók felvételnek, 
de egyszersmind igazíttatnak ’s megczáfoltatnak: e’ lapok’ eleve 
hirdetett czéljának legjobban megfelelni vél

a ’ szerkesztőség.

K ö z j ó . ,
(V é g e . )

A’ valódi és istenes jóllét csak a’ közjóban tenyészhelik. 
De a’jólléten korántsem azt értjük, hogy minden szegény dor- 
bézoljon, minden koldusnak szájába repüljön a’ sült galamb; sőt 
nagy kérdés, valljon azon jóltévő intézetek és kegyes alapítványok, 
inellyek sok helyeken a’ koldúlás’ megszüntetésére tétettek, ha 
ugyan őket dolog nélkül néha érdemetlen is táplálják, nem káro
sabbak e az erkölcsiségre, mint hasznosak? Az igazi jóllét abban 
áll, hogy minden szegény, minden heverő kéz, minden időben dol
got találjon. A’ haza tehát csak dolgot adjon, hogy eledelét kiki 
maga szerezhesse meg munka által; ez a’jóllétnek legezélirányo- 
sabb rendezete. Nem a’ szegénységet kell irtani, oh azt soha ki 
nem irtjuk, hanem a’ henyélést, a’ henyélésnek még alkalmát is, 
mert a’ heverésnél nincs nagyobb ellensége az emberi társaság
nak. A’ munka már csak unalom ellen is legdrágább orvosság, 
de-még a’ munka által szerzett jutalom sokkal édesebb is , mint 
a’ fáradság nélkül érdemünkön kívül élőnkbe vetett ajándék! 
Valóban, olly országoknak, mellyekben a’ henyélésre olly nyílt, 
mint a’ vállalkozásokra zárt az út, ha ugyan állandóságról ál
modoznak , nem lehet eléggé a’ munkásságot ajánlani.

Ha a’ közjó’ megalapítása olly könnyű volna, mint róla egy 
értekezés’ írása, úgy az már régen szilárd talapokon állana; mert 
a’ tömérdek könnyelmű lakosok közt találkoztak mindig némelly 
érzékeny, megsebhedt szívű elszánt hazafiak, kik nem nézhet
vén a' hon’ betegségét, a’ közjóra értekezéseikkel előállottak, 
sőt néha még iszonyú áldozatokat, alapítványokat, intézvénye- 
ket, tán önmegtagadással és megerőltetéssel is , tettek a’ köz
jóra’s mások’ serkentésére. J ó , igen szép, igen nemes ez a’ 
maga helyén ’s idejében; de fájdalom, helyén’s idején kívül czélt 
nem ér soha az illy magányos áldozat; sőt ha talál is egy két ro
konkeblű bámúlót és magasztalót, annál többj irigyet, gúnyolót 
és nevetőt lázit fel maga ellen a’ szilaj sokaságból, mig végre 
idővel, ha nem is az alapító’ éltében, de halála után, az egész 
intézvény torzképpé aljasúl, vagy eredeti czéljától egészen el
vonatva, a’ ravaszság’ prédája lesz. Olly iszonyú m o l e s  a’ köz
jó, hogy ahhoz magányos, bármi buzgó honfi is , nem kevésbbé 
nevetségesen kezd, mint ha egy hangya a’ Gellérthegynek tá
maszkodnék, azt helyiből tovább mozdítandó. Magányos honfi, 
ha csakugyan akar időnap (?) előtt a’ közjóra áldozni, nagyobb

* ) Bizony csak talán mégis jobb lesz valamivel többet tanulnunk,
mint őseink tanultak. .4’ s z e r k .
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jót nem lehet, mintha a’ közjóról értekezik, józan észt terjeszt, 
és a jó ügynek minél több barátokat szerez; ezzel többet teli 
mint ha e’ nélkül minden vagyonát feláldozza is*). i gaz , h o4  
a’ közjó végtére is magányos hazafiak’ apró áldozatja!’ halmozaV 
jából fog felállani, ’s a’ mit egy meg nem tehet minden áldozat- 
jával is, az az egésznek olly könnyű, hogy azt úgyszólván senki 
meg sem érzi; de ezen áldozatot a’ közakaratnak, közmege
gyezésnek kell elébb sanctionálni, inert közakarat nélkül a’ leg
nemesebb intézvény is műveletlen, dudvás, parlag földbe van el
vetve. A természet ugrást nem szenved, ’s ugyanazért, va
lamint mindaddig híjában irijnk könyveket, mig népünket és 
publicumunkat elébb ábéczére nem tanítjuk, úgy híjában teszünk 
áldozatot, mig a sokaságnak sokfelé kalandozó szilaj értelmét 
’s akaratjai meg nem szelídítjük, ’s józan értekezések által igazi 
egyenes útba nem vezéreljük**); mert meggyőződés nélkül sza
bad ember semmit nem tesz; meggyőződést kell tehát, és pedig 
okos, bölcs, józan meggyőződést, a’ szilaj indulatok között leg
előbb terjeszteni, ’s az előítélettel teljes parlagi embert régi 
megrögzött, ostoba, kényes, irigy, makacs ’slb. meggyőződé
seiből kivetkőztetni s annak helyébe bölcs meggyőződést plántál
ni; ekkor kész az akarat, melly a’ közjót egyszerre, minden eről
ködés nélkül felállítja, mellyet magányosak, különben minden 
erejűk’ feláldozásával sem voltak kiviendők.

Azonban a’ közjó’ felállítása nem annyira tettleges, mint in
kább nemleges intézkedésben állana, ha nézeteimben nem csa
latkozom. Én hajlandó vagyok, azoknak megnyugtatására, kik a’ 
közjóra nézve mindenben meg egyeznének, egyedül csak az áldo
zatoktól ’s repartitiótól félnek, azt állítani, hogy a’ közjóra, úgy
szólván semmi positivumot sem kell tenni, hanem csak a’ nega
tívumot eltörölni. Semmi orvosságot ne adjunk be, csak a’ beteg
ség’ okait szüntessük meg, ’s ezáltal önkint feláll az olly igen 
nélkülözött drága közjó; mellyben a’ koldus maga szünteti meg 
magát, nem pedig más által sziinteték meg közvetetlenűl; közjó, 
mellyben a’ heverő éhhel veszel, a’ dolgos pedig határtalan mezőt 
lát maga előtt a’ jóllétre ’s meggazdagúlására; közjó, mellyben 
a’ cselekvő lelkek uralkodnak a’ szolgalelkeken, nem pedig a’ 
szolgalelkek tartják lebilincselve a’ munkára termett eleven lel
keket. Úgy látom, hogy némelly országokban a’ közjóra nem 
annyira tétemény kívántatik, mint engedmény, ’s egy parányi 
engedménnyel olly isméretlen kincsek’ forrási nyílnak meg előt
tünk , mellyek a’ közjót már csirájokban félig felállítottak.

De hajh, milly nagy fát mozgat, ki a’ régi megmohosúlt 
előitéletek’ tündér várát „engedmény“ szóval ostromolja! Kérjünk 
bort, búzát, szalonnát, kenyeret, babot, borsót, sőt szükség’ 
esetében, kevés pénzecskét is a’ közjóra, csak engedményt ne 
emlegessünk; mert mihelyt ennyire megy a’ dolog, vége a’ ba
rátságnak, ’s a’ közjó régi tespedésben marad.

Ha a’ 19dik században még itt állanak hazánkfiai: jele, 
hogy a’ közjóval practice intézkedni még korán van. Intézked
jünk tehát theoretice józan értekezések’ terjesztése által, hogy 
legalább annyira népszerűvé és szokottá tegyük az engedmény 
szót, hogy tőle honosink ne retegjenek többé olly mód felett. így 
a’ maradéknak legalább az utat megtörjük, s a czélérésben neki 
hagyjuk a’ dicsőséget, ha ugyan azalatt maga a’ szükség ki nem 
csikarja azt dús mértékben, mit most bölcs előlátással, módjával 
is könnyű lesz vala végrehajtani. Aémelly öregur, semmiképen

* )  De a ’ hazaíiságnak legfőbb polczát mégis csak az érte el, ki az ok 
tató szót tettekkel ’s áldozatokkal is támogatja; mert puszta ta 
nítás által, bármi bölcs legyen is,  valamclly nemzet’jólléte csak- 
ugyan nem eszközöltetik. Nem is minden ember bír a ’ szónak ha
talmas fegyverével,  ’s igy reá nézve nagyon lesújtó, a’ kozjora 
pcdi0' kártékony hatású volna, ha a ’ tc t t lcg i , de tannelkuli áldo
zatok olly kevésbe vétetnének. Hány honti, ki soha szóval \a g j  
tollal nem oktatott,  mozdította már elő a ’ közjót áldozatai s ala
pítványai által. Ellenben nem mindig ott talultatik a legnagyobb 
jó llé t ,  hol arról legtöbbet beszélnek vagy Írnak, valamint nem a 
legtöbb erényekkel bir azon hölgy, kt azokat szüntelen emlegeti.

Talán igen késedelmes volna, ezen idöponjot bevárni. mielőtt ál
dozatokat teszünk, ’s talán mind a ’ kettő könnyen elfér egymás 
mellett ,  sőt kölcsönösen segítik egymást. »•

által nem latja, hogy az ősi alkotmány, ha legkisebb engedmény 
teszünk is, össze ne rogynék? Ez okáért semmi engedményről 
hallani nem akar egesz életében, sőt tan balala’ óráján is utolsó 
szava: „semmi engedmény!« Azt gondolja szegény egyoldalú 
hogy az o makacssága majd feltartja a’ világ’ nagy kereket - 
azonban nu ellen teljes életében olly vérengezo dühhel harezult’ 
az balala után fija’ legelső lépése, ki azon engrdmen\.-n kezd. 
el a tarsasagos életben és a’ közjó’ megalapításában, 'az ősi al- 
kotmany pethg ezáltal nem csak össze nem dúl, kanéin annál szi 
lardabb lesz. Ha az egyoldalú, makacs angol toryk eleitol fogva 
feltámadnának: felállítva és valóságban találnák azon közjóra 
ezélzó minden eszméket, mellveket ok életükben meg nem en
gedtek, mivel úgy hitték, hogy azok miatt az ősi alkotmány ősz 
sze rogyik. így van ez más országokban is.

Ha az emberi nemzetnek egy bizonyos része tudná magát 
a más bajába képzelni, ’s a’ szörnyű könnyelműség helyett 
félelmet és rettegést öltözni — mire a’ természetben sokkal több 
ok int, mint a’ könnyelműségre, mert mellyik emberi nagyság 
az, melly tudná előre, minő lesz az ő kimenetele? — oh be inas 
képen intézkednénk a’ közjóról! — Vagy ha a’ csupa szent 
igazságon alapúló, minden kedvezést, részrehajlást, személyt» 
logatást, kivételt, monopóliumot ’stb. kizáró alkotmány mellett 
buzgólkodnék, bigótkodnék, sőt fanaticuskodnék e’ part, es eb
ből semmi engedményt egész a’ halaiig meg nem engedne: ezt 
a’ konokságot dicsérni kellene inkább mint kárhoztatni; de mi 
dón tudjuk, milly gyarlók, milly egyoldalúak, milly hiú érdeke
ken ’s Ínségen épültek azon intézvények, mellyek mellett hnr 
czolnak egész halálig némelly embereknek előítéletei; tudjuk, 
miből állanak azon engedmények és titkok, mellyeket ok elvál
lalni és nyilvány ítani vonakodnak, ’s látjuk világosan, mintha már 
megtörtént volna, hogy végre azon előítélet fogja őket eltemetni, 
mellyben ők tűzzel vassal üdvöket és állandóságukat helyezik: 
valóban kőszívűnek kell lenni azon hazafinak, ki, ha tehetségében 
áll, egész köny vet, vagy legalább értekezést nem ir embertársai 
számára, őket az igaz közjóról, vagyis a’ közjónak helyes érté 
sérül felvilágositandól.

Az éhhel halónak falatunknak felét is oda kellene adni. l)e mi 
ennyit sem kívánunk a’ nyavalygó sokaságra nézve, semmi telt 
legest nem kérünk, csak egy kis engedményt óhajtunk, csak azt 
kérjük, hogy a’ lehullott falatok, mellyek különben is eltipral 
nak, engedtessenek át a’ szegény éhezőknek, hogy azok magok 
ezeket felszedhessék és vele töltekezhessenck. \h ezen hulla
dékból, ezen engedményből ők boldogabbak lennének talán, mint 
kik annak tömegében részesültek! És iine e’ csekély engedményt, 
melly olly számtalan boldogokat teremtene egyszerre, meg nem 
engedik nekik az előítélet’ elfogultjai, sőt készebbek, a- mit ma 
gok nem használhatnak, azt mástól is elzárni. De ha már kő 
nyörűletességböl nem adnak, legalább oeconomiáhól és specula 
tióból is adhatnának illyen engedményeket, mert hiszen a’ dolgos 
nép mind ő nekik dolgozik (?), és minél több a’ dolgos nép, 
annál több dolgozik ő nekik, a’ mi onnan is kitetszik , hogy ha 
a’ dolgos nép egyszerre kihalna, akkor az uraknak kellene dol
gozniuk; ha tehat a’ népet csak úgy tekintik is. mint juhokat, 
mellyeknek gyapját megnyitjuk: *) még ezen oeronoiniru* 
tekintetből is engedményeket kellene adni, hogy minél több 
nép élhessen; ’s ime ők mégis semmi engedményről sem akar
nak hallani, mert azt még nem foghatják, mint legyen az gaz
daságos, a’ mire még engedményt is kell kiadni? Dk csak be
venni szerelnének, ’s ha nekik a’ kormány meg több engedmé
nyeket adna, azt két kézzel ölelnék, de ók, a’ magok reszt ről, 
még a hulladékot sem adják másnak, ha annak engedmény a
neve’ ’). . ,  . , . .

Az én közjóm nem kívánja, hogy valaki a maga kész szer
zeményéből és drága keresetéből adjon engedményt; az én köz-
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De a ’ juhok nem csak mrgn,iratnak hanem azoknak táplált-kra 
J van szükségük; azért csak annyi juhot tenyészt a fondosp»«da,

mennyit majorja’ forrásai bírnak. [  ’
Illy keserű ’s terhes vádakra honunkban még, hála az egeknek, 

} eév felekezet sem adott a lk a lm a to s  az utolsó orsz»«yölesen,
r.UvneL főtárgya az adózó nép iránti engedélyek rátának, illy

’l írnndnlkosás még egyeseknél sem nyilatkozott. Igen haj-
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jóm megelégednék azzal, a’ minek más hasznát nem veszi, és igy 
a' más’ elveszett, holt jószágából; dp lám ezt sem engedi által 
senki, hogy embertársa abból élhessen. Népesedésben tartjuk az 
ország1 erejét; de a’ népesedés1 eleme el van fojtva, s hozzáfér
h e tle k  le van lakatolva. Házasság nélkül nincs erkölcsös népe
sedés ; de a’ házasság nem olly tréfaság, mint azt a könnyelmű 
«•azdao-ok gondolják; mert még a’ madár is elébb fészket rak s 
abban°költi ki magzatkait, és mi, szegény embertársunknak hol
mi kis engedmények által — pedig mellyek nekünk magunknak 
használnának legtöbbet — fészket sem adunk a’ magzatozásra, 
mégis azt kívánjuk, hogy magzatozzék, 's ha házasság nélkül 
magzatozik, akkor még meg is sirattatjuk vele (ha nem gazdag) 
magzatozását! _ He a’ hazának is mi haszna az illy népese
désben ?

Adjunk fészket és elemet a’ hozzánk hasonló, velünk min
denben egy természetű embertársunknak; — sőt ne adjunk, ha
nem csak engedjünk neki olly hulladékokat, mellyeknek mi már 
hasznát nem vehetjük, nyissuk ki azon mezőt, mellyet mi úgy 
sem használunk; majd megragadja ő azt maga, elél belőle, há
zasodik, nemz, nevel, és boldogabb lesz soknál, ki azon resigna- 
tiót magán elkövette, hogy neki illy csekély hulladék-engedményt 
adott. Az engedmény azonban , ha sok ezereknek használ is, de 
senkinek sem többet, mint magának az engedőnek. Ennél jobb 
oeconomicus calculus nincs a’ világon.

A' pénztözsért nem érheti nagyobb csapás, mint ha adósai 
megbuknak; a' borkereskedőnek legnagyobh kára, ha borai el
folynak; a' vadászt nagyobb kár nem érheti, mint ha lőszere el
vesz, 'stb. Egy földművelő országnak, melly a'földművelésen 
kívül semmi (?) egyéb kinézésre nem támaszkodhatik, legna
gyobb vesztesége az elveszett föld. Milly tömérdek föld el van 
veszve nálunk a' számtalan folyóvizek’ kiáradásai által, még pe
dig a’ legkövérebb, legdrágább föld, mellyből néhány hold töb
bet teremne, mint illy egész faluk’ határa terem, minőket a’ so
vány felső megyék’ lakosai majdnem minden haszon nélkül müvei
nek a’ sárga sovány hegyoldalakon. Milly tömérdek föld el van 
veszve az olly viz-szakadasos hegyoldalakon, mellyek hajdan erdők 
voltak, de a’ fa kivágatván, a’ hegyoldalak felszántanak, ’s most 
már vízmosások által olly haszontalanokká lettek, hogy sem erdő, 
sem legelő, sem szántóföld gyanánt nem használhatók. — Hát a’ 
közlegelletés’ vagyis patriarchalis nomadicus közbitangolási gaz
dálkodás ’ járma alatt nyögő egész faluk’ határaiban milly tömér
dek föld el van veszve haszontalan, egyedül azért, mert minden 
közös és senkié sem! A’ falu mellett köröskörül öt-hat száz hold 
gyep, olly sárfészek a’ tömérdek marhacsapás által, hogy azon 
soha fű nem teremhet. Ezenkívül a’ legelőn minden kocsi uj vá
gást csinál, ’s az út’ szélessége határtalan, mert az egész legelő 
vagy útból áll, vagy sertések által fel van túratva. Milly szá
mos tavak, mocsárok, haszontalan homok-torlások, halmok 'stb. 
találkoznak majd minden határban, mellyeknek soha élő teremtés 
hasznát nem vette! Mindezen földeket megnyerni és haszonve
hetőkké, következésképen milliónyi emberek1 élelemforrásává ten
ni, korántsem kerülne annyiba, mint akár külső országokat hó- 
doltatni, akár az ő luxusaiknak meghódolni! De próbálj valamelly 
halaiban, szorgalmad ala elkérni csak néhány holdnyi mocsárt, 
melly nek soha senki hasznát nem vette, te pedig abból vagyonos 
lehetnél, valljon megnyered e kérésedet? Távol legyen! inkább 
ott hever az ártalmas mocsár világ’ végéig, és gőzölgi a’ lakosok
ra a’ dögleletes párát örök időkig, mintsem azt egy szorgalmatos 
kéz megny erhetné. Az árvizek alatt sínlő milliónyi hold legjobb 
föld mindjárt első egy pár évben kifizetné a’ rá fordított költsé
get, a" mi csak onnan is kitetszik, hogy ha magunknak nincs hoz
zá pénzünk, számtalan külföldi capitalisták felvállalnák vizeink' 
szabályozását, kevés kamatért * ), a’ mi által nem csak iszonyú 
töldtérségeket megnyernénk, de még a’ közlekedést is lehetővé 
tennök, midőn most a’ szomszéd falu nem tud a’ szomszéd falu
val értekezni. De im, sem magunk nem csinálunk semmit, sem

* )  M e g  k e l l  v a l l a n u n k ,  h o g y  e ’ c a p i t a l i s t á k 5 h í r é t  s o h a  s e m  h a l -  

lottuk- A’ szerk.

a’ pénzt be nem eresztjük, hogy ez milliókat éltessen, ’s nekünk 
még ezeknél is nagyobb kincset hátra hagyjon. Hát a' közbitango
lási határokról ’s az e’ miatt haszontalanul elveszett tömérdek leg
jobb földről, mellyen mégegyszer annyi ember megélhetne, mit 
szóljak? Itt ugyan az előítélet’ kőfala már át van törve, ’s ott va
gyunk már,, hogy az úri vagy allodialis birtok lassankint elkülö- 
níttetik az egészen heterogeneum úrbéri, adó alatti birtoktól, 
vagyis a’ földesur valahára külön válik a’ jobbágyoktól; de még 
magát a’jobbágyot is egészen külön kell választani jobbágy társá
tól, ’s milly jó lett volna egy költséggel ezt is elvégezni, holott 
elébb utóbb ez lesz vége , és a’ közös nomadicus gazdálkodás 
önkint elkülönözött majorgazdálkodásban fog felolvadni. Mert 
ha p. o. valamelly falu körül kiadatik a’ jobbágyoknak öt-hatszáz 
hold legelő, de ez mind csupa marhatiprásból fog állani: min fog 
hát a' marha legelni; vagy tán az uraság tartozik öt-hat száz hold 
legjobb földet csupa marhatiprásra, az ostoba gazdálkodás’ és 
henye élet’ elősegélésére feláldozni? *) Nem gondolnám, hogy ezt 
bármelly uraság is megtegye; ha pedig-meg nem teszi, úgy a’ 
jobbágyoknak megvan legelőjük, mégsem élhetnek rajta. Mi lesz 
háta’ vége? az, hogy a legelő is felosztatik, és minden jobbágynak 
egész birtoka egy tagban vágatik ki, azon különbséggel, hogy ak
kor magok a’ jobbágyok fizetik a’ mérnököt, holott most az uraság1 
költségén megtörténhetett volna. De akárki’ költségén történik, 
megfog történni, mert a’ közös soha sem volt jó, minek elisméré- 
sére ki fog ny ílni a’ szegény ember’ szeme is. Ekkor a' faluból egy 
ut vezet ki, a’ többi föld pedig az ut mellett kétfelől, a’ falutól kezd
ve végig, mind ki lesz osztva gazdákra, és egyetlenegy gazdát 
ismerő majorokra, ’s tömérdek heverő ember dolgot talál ’s el
él ott, hol eddig az egész helység, a’ legdrágább föld’ közepé
ben, Tantaluskint, akár bő akár szűk termés’ idején, egyaránt 
éhséggel nyomorgott, ’s a’ henyélésre, garázdaságra, úgy rá
szokott, hogy már szinte vérévé ’s nemzeti characterévé vált né
pünknek a’ heverés, tolvajság, vallástalanság, szóval, a’ demo- 
ralisationak minden symptomái beállottak **).

Ha már sem kiilkereskedésünk nem lehetséges, nemzeti vi
szonyok miatt; sem a’ consumensek és gazdag vállalkozók hoz
zánk nem jönnek, pénzügyi bizonytalanságunk miatt; sem utaink, 
sem hidaink, sem csatornáink nem lehetnek, a’ kiváltság1 meg
sértése miatt; ellenben a’ fényűzésre évenkint több pénz megy 
ki, mint az egész honi bevétel: úgy bízvást láthatja minden gon
dolkozó hazafi, mi lesz egy olly hazából, melly ben a’ természet 
minden kincseit pazar kézzel széllyelszórta, de a’ lakosok azo
kat használni nem tudták?

Uraim! ki maradékot és kedveseket hagy hátra maga után, 
annak leginkább illő e’ lélekben-járó tárgyat, a’ közjót, ugyan
csak komoly ésszel megfontolni, a' könnyelműségről, világi tün
dérfényekbe elmerülésröl lemondani, ’s a’ boldog jövendő’ szilárd 
alapjának megvetésében nem fösvénykedni. Mert vajmi bizonyta
lan a’ jövendő, de vajmi bizonyos az, hogy az igazságon kívül 
semmi fortély és pótlék nem állandó. Ha halad is, de egyszer 
megérik, ’s eljő mindennek az examenje, midőn aztan ember 
embertársától számadást kér, — számadást, mellytől az igaz
ság nem retteg, bár ég föld összeroskadjon is körülötte.

Vannak a’ világon alkotmányok és politicák, mellyeket em
bernek szégyenleni kellene inkább mint használni ’s velők dicse
kedni. Ám minden ország lássa, mint felel meg a’ maga examen
je’ napján a’ nagy kérdésekre? De mi, mint legnemesebb nem
zet, nem szorúltunk arra, hogy ravaszsággal tartsuk fen magun
kat, sem hozzánk nem illenék, a’ boldog Kanaán’ közepében 
közjót felállítani nem tudni ’s körülöttünk éhezőket szemlélni. Egy 
kis engedményt uraim! ’s áll a’ legbiztosabb közjó, a’ nélkül 
hogy az ősi alkotmány legkisebb csorbát szenvedne; sőt az ősi 
alkotmányt csak egyedül engedmény tarthatja már fen.

V drardy János ,
Heves megyei almérnök, és a’ m. t. t. 1. t.

*0 Úgy látszik, az 1832/6 XII. törvényczikkely nincs tisztában a’
beküldő ur előtt. A’ nzerk.

**) Illy általányos vád csakugyan nem illeti népünket. A’ szerk.

P O ZS O NYB AN .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyam at 1838.

Néhány  szó a hazafiúi  felekezetekrú' l .
IlldU t közlés.

Combién de calomnie et combién de bassesse!
Combién de pamphlets vils qui ílagellent sans ces se !

• V. Hugo. Voix inierieures.

A lileraturai világban, mint a’ politikaiban, különbözők a’ 
vélemények. Felekezeteket szülnek ezek, mellyek a’ nemzet’ 
nyelvére, tudományos kifejlésére ’s haladására üdvös vagy káros 
befolyással lehetnek; a’ mint tudnillik a’ vélemények ’s ezeknél 
fogva a’ felekezetek’ nézete, iránya helyesek vagy helytelenek.

Minden nemzet’ literaturájában voltak időszakok, mellyekben 
a vélemények forrni kezdvén, hatalmas pártokra ’s harczokra 
oszlaták az irőkat; és szerencse a’ literatnrára, a’ tudományokra 
s következőleg magára a’ nemzetre nézve is, ha azoké lett a’ 

győzelem, kik nem csupán hiú gőzfényért, tudósi álhirért ’s ma
gányos érdekekért küzdöttek, hanem főleg a’ tudományos igaz
ságok’ ’s aesthetikai Ízlés’ általányos terjesztéséért harczoltak.— 
Nálunk magyaroknál a’ literatúrai különböző vélemények’ forrása 
’s az íróknak felekezetekre oszlása leginkább századunkban ’s 
ennek hozzánk közelebbi éveiben kezdődött; ’s mai iránya, bár- 
milly kellemes színben mutatkozzék is hellyel-közzel, ollyan, 
hogyannak nem igen örülhetünk; mert tapasztaljuk, hogy kriti
kusaink ’s egyéb literatúrai bajnokink leggyakrabban nem a’ köz 
ügy’ előmozdításáért, nem tudomány-szeretetből, hanem hiú íi- 
togtatásból, hírvágyból ’s magányos érdekekből szállnak a’ via
daltérre ; hasonlóul ama’ rósz vitézhez, ki csatára kelvén, nem 
a’ hon’ megmentéséért, hanem főképen önfejére aratandó babérért 
vesztegeti erejét.

Nyugalmas szemlélője a’ tollcsatáknak, mellyeket lilerato- 
rink küzdöttek, ’s mellyekben eddig tetlleg semmi vagy csak 
parányi részt vettem, szemmel tartám a’ vélemények’ e’ forrá
sát, kritikánk’ haladását, a’ küzdés’ nagyobb jelentésű szakait, 
tárgyait ’s működéseit; ’s távol minden párttól, minden feleke- 
zettől mondom itt el észrevételimet, mint egyes igen csekély 
tagja azon nagy publicumnak, melly előtt e’ literatori bajnokok 
tusázlak, ’s mellyre viaskodlukban olly sokszor hivatkoztak. — 
Elébb azonban, mint a’ dologba ereszkedjem, szükségesnek tar
tom, egy megjegyzést tenni.

„Mi nálunk a’ literatorság csupán csak hazafiság.“ Ezt 
mondja a’ sümegi múzsák’ koszorúsa a Tövisek és 1 i> áyok, s 
az ezekkel majdnem egykorú Mondóiul által létre jött, honunk 
első rangú literatoritól küzdött tollharcz’ alkalmával K azinczy  
ellen intézett egyik levelében. — Ezen állítást csak azért hozom 
fel, hogy illy autoritással — melly, minthogy ész-sziille autoritás, 
nem megvetendő a’ literaturában — mintegy igazoljam néhány 
szavam  jelen sorait, mellyekben, mint említem, a literatori

felekezetekröl akarom észrevételimet közölni ; ’« ezt egyedül 
azok miatt, kik tán helytelennek vélik a’ tudományok’ pályáján 
haladok közt uralkodó pártoknak a’ hazafiúi felekezetek közzé 
sorozását. A’ ki tudja, minő hatalmat gyakorol a' sajtó minden 
tekintetben a népeken, minő befolyással van a’ nemzetekre, 
azok’ politikai állására, szellemi irányára, kifejlésére, felvilágo
sítására; mint izgatja fel, mint hozza mozgásba, forrásba a’ 
magányos és köz érdekeket, annak semmi szüksége értélé auto
ritásra; mert önmaga látja, hogy azon férjfiak, kik irasaik által 
igyekeznek hatni a’ nemzetre vagy annak testületéire s egyes 
polgáraira, igen is a’ hazafiak közzé tartoznak; ’s valamint a’ 
köztök létező pártok és viták szoros összeköttetésben vannak a’ 
nemzet’ tudományos kifejlése-, haladása-'s virágzásával: ez is
mét közvetlenül függ össze a’ hon’ szellemi erejével és súlyával, 
minek eszközlése főfő hazafiúi kötelessége minden polgárnak; 
önkint következik, hogy a' literatúrai felekezetek is helyükön 
vaunak e’ néhány szóban.

’S most a’ dologhoz.
*♦ *

Felette hoszadalmas lennék, ha némelly korábbi tollesalák’ 
részleteibe bocsátkoznám. Azértis csak röviden érintem Héray' 
’s társainak, az Hiedelem' ’s mérséklet’ határain tulhágott kitö
réseit Verseghy ellen. — kikiizdölték az orthoepia' ’s etymolo- 
gia’ pártolói, ki a’ ’̂-ottisták ’s y-psilonislák nehéz harcsukat. A 
hevesb Kévayé lelt a’ győzelmi borostyán, de a’ nem épen hi 
degvéríí Verseghynek is megvan saját érdeme. A’ rósz szó 
kás’ és mindennapiság' salakjaiból szemlátomást tisztult írói 
nyelvünk, ’s ma már ritka magyar szerző találkozik, ki elébb 
minisem íráshoz fogna, nyelvünk’ szabályait keresztül neru fu
totta, nem tanulta volna.

A’ T ö v is e k  é s  V ir á g o k  megilleték t t i m f y t ;  ’s a’ boldog 
tálán mint boldog szerelmében egykép bájos, egy kép fellengzo 
’s magával ragadó költő, mely hazafiúi érzést, de egyszersmind 
lázadt indulatot lehelő (magányos) levelekben éreztette erejét 
azok’ szerzőjével; de a’ Ifimfynek alaptanul tulajdonított M on  
t io la í  sem hibázta el rzélját; mert megjelenése után dirsóüll 
Kazinczynk nem s z ó r ó d o t t  e l  olly gyakran «’ r a d k a n p a m la -  
o on ; nem a p p la u d i r o x o t t  olly élénken a’ pantomimek- ’• g r a m - 
m a ti s c h - c o r r e c t s é g n e k ; nem lelt többé nyelvünkre nézve oil, 
veszedelmes e x p e r i m e n t e d t; nem szereteti m o n a k o l ,  nem S o -  
„ h iekel, ’s M a r ie k e i ; szóval, nem o n tr  h o z o t t ,  nem a /fe c ta U  
többé slylistikájaban, hanem ismét magyarra változtatta s e n t , -  
m e n tje i t  s c o s tü m je i t ,  ’s visszatért azon tiszta, bajos magyar 
Ságéhoz, inellv neki mindvégig olly utánozhallanul volt sajalja.

V neologismut végre annyira elterjedi, hogy barat.l napja
inkban fe le k e z e tie k n e k  mar nem is nevezhetjük. Olly ko.oa.,
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gessé vált ugyanis íróink kozott az elavult szavak’ felélesztése, 
.íjak’ képzése, alkotása, hogy azokban alig ütközik meg a’ pub
licum; 's neologusainkat illetőleg csak arról van most szó, arra 
legfőbb gond: ki éleszt fel ’s ki származtat vagy alkot helyesebben, 
kellemesebben? ’S ha találkozik is olvasó, ki néhanéha feljajdúl 
még az uj szavak ellen, az némellyeknél azért történik, mivel 
az uj szó szertelen ferdesége miatt tán kínosan hat a’ halló- ’s 
szólóérzékekre; vagy teljesen érthetetlen ’s értelmetlen; mások
nál pedig, mert nehezökre esik, a’ bevett és — mint mondani 
szeretik — meghonosított latin, szláv, német ’s franczia szavak 
helyett korosb napjaikban újakat tanulni, ’s anyanyelvűket a’ köl
csönzött, de szerintök szép és csillogó pávatoliaktól megfosztat- 
ni látni. Ez utolsókra azonban a’ közönség már most nem ügyel, 
s örömmel tapasztaljuk, mint tetszik széltiben, milly általányos 
éldeletet nyújt az irók’ csinos, tiszta, szűz nyelve a’ magyarul 
olvasóknak.

A’ harezoknak, mellyeket e’ felekezetek küzdöttek, sikere 
nem maradt soká látatlanul. Köz ügyért csatáztak azok, habár 
mellékes ösztön készté is néha a' nemes czél felé a’ küzdőket, ’s 
csatáik által a’ nemzet’ egyik szent kincse, a’ nyelv, győzött, ’s 
literatúrai reformunk a’ nemzet’ hasznára ’s díszére létesült.

Az újabb literatori felekezetek már nem annyira nyelvünk, 
mint inkább tudományos haladásunk körüli vélemények’ különbö
zéséből támadtak. De sajnosán tapasztalhatta a’ publicum, Jiogy 
az ebbeli küzdések’ fő czélja, néhány esetet kivéve, nem annyira 
a’ köz ügy’ szeretete, mint inkább magányos tekintet ’s érdek volt; 
’s hogy a’ felekezetek’ vitáit többnyire az annak szent palástjába 
burkolt önzés, hírvágy, személyes vonzalmak ’s idegenkedések 
vezérlék.

így volt ez Wigand' Conversations - lexiconával (Ism ere
tek' t a r a j , melly tetemes felekezetet szült literatorink között, 
kik mellette ’s ellene huzamosan, élesen küzdöttek. Nem a’ köz 
ügy, hanem hiúság birhatá csak a’ lexiconistákat e’ per’ makacs 
védelmére; mert előre sejdítheték, hogy Wigand’ conversations- 
iexicouának az antilexiconisták által megrovatott tervök ’s jelen- 
tésök szerinti kidolgozása, vagy helyesebben, egy német con- 
versations-lexicon’ ferde, csonka lefordítása ’s megjelenése, li- 
teraturánkat épen nem fogja gazdagítani. A’ publicumnak W i
gand által adott szavukat akarták ezen tudós férjfiak, bármibe 
kerüljön, teljesítni, valódi vagy képzelt irói érdemöket ’s hiröket 
igyekeztek e’ nagyszerű vállalat által szilárdítani, öregbíteni. — 
Az antilexiconisták ellenben amazok’ leküzdése által iparkodtak 
magoknak literatori hirt ’s nevet szerezni; midőn felhagyván 
replicáikban az üggyel, a' vele foglalatoskodó literatorok’ sze
mélyeit, tudományukat ’s ügyességöket támadák meg; holott 
azért kellett volna egyedül ’s mindvégig küzdeniük, hogy W i
gand' conversalions-lexicona jól, czélszerűen, a’ nemzet’ kíván
ságának ’s kor' szükségének megfelelőleg keljen ki sajtó alól; 
vagy hogy W’igand a' vállalattól idején visszarezzentessék. Ez 
lett volna a’ legkivánatosb, legnemesb tett az antilexiconisták’ 
részéről; mert most láthatja minden részrehajlatlan hazafi, hogy 
Wigand’ silány conservations-lexicóna, mellyben az olvasó hiá
ba keresi a' legérdekesebb nemzeti ’s hazai czikkelyeket, Brock- 
hauséit pedig többnyire csak ferdítve, csonkítva találja, ’s melly- 
tol utóbb Heckenast garasos füzetekben szeretett volna meg- 
menekedni, lileraturánkra nézve mind anyagi, mind szellemi te
kintetben, nem csak nem nyereség, hanem valóságos veszte
ség; mert nem csupán könyvárust ’s nyomtatót, hanem irót ’s 
olvasót egyiránt ijesztend vissza, ’s hoszú időre, minden hasonló 
nagyszerű vállalattól s munkától. —

E nevezetes lexicographusi csata azzal végződött,hogy B ajza ,

kit akkorig a’ magyar publicum alig vagy nem is ismért, ’s ki nem 
annyira a’ lexicon mint inkább a’ lexiconisták ellen irt replicái- 
ban különös viadali tehetséget ’s ügyességet bizonyított be, né
mi literatori hírre kapott; ’s megkedvelvén a’ tusázást, mellyben 
ő a kritikát állni hitte, különös viadalmezőt nyitott a’ K ritika i 
lapokban. Fő ’s közvetlen okát ezek’ létrejövésének, bár kia- 
dójok vezérszavában máskint nyilatkozott, leginkább a’ conver- 
sations-lexiconi ügynek ’s különösen gróf Desewffy József 
ellen intézett, e’ pert illető, azon Észrevételeknek  tulajdoníthatni, 
mellyek e’ lapok’ I-ső füzetében megjelentek, ’s mellyek külön
ben sém a’ publicumban annyira el nem terjedtek, ’s következő
leg irójoknak olly széles ( ! )  literatori hirt-nevet nem szereztek, 
sem a’ nyomtatási költségeket olly bőven meg nem térítették volna.

A’ K ritikai lapok' megindítása előtt a’ Tudományos 
Gyűjtemény és M uzárion  voltak a’ szokottabb tér, mellyen 
némi kritika ’s literátori küzdések mutatkoztak. A’ K ritikai 
lapok' megjelentével a’ csatatér megoszlott, — de — tágult 
is. A’ felekezetek hovatovább elágaztak, a’ küzdés több ol
dalról nagy hévvel folytattatott, kritikánk azonban csak ke
véssel gyarapodott; mert a’ K ritikai lapokban aránylag fö
lötte csekély nyomára találunk a' józan, czélszerű kritikának, 
hanemha annak vesszük a’ mindennemű magányos érdekek’ ’s 
ügyek’ végnélküli taglalását, személyes gáncsoskodásokat ’s 
pajzán kötekedéseket i s , mellyekkel annyira rakvák e’ lapok, 
hogy végre — mint látszik — azokba be is fúltak. *) — Egy fe
lekezetet akartak ugyan e’ lapok’ kiadója ’s társai elnyomni, el
tiporni, az általok úgynevezett literatori bálványozókét. Ne
mes czél! de mellyet, mint nem sokára tapasztalhattuk, csak 
azért iparkodtak kivívni, hogy aztán ők tömjéneztessenek; csak 
azért igyekeztek literatori lázadásokat gerjeszteni ’s táplálni, 
hogy magok jussanak-dictatorságra: car c’ était aussi de vaine 
yloire qu' ils ont disputáé, mint Moliére' philosophusa, viadal-, 
táncz- és muzsikamesterei. Mert miért buzognánk annyira má
soktól a’ literatori hírnevet ’s tudományt elreplicázni, hanem- 
hogy magunkévá tegyük azt? minek ragadnánk meg utón útfélen 
minden szálkát, hogy azokról a’ gőzfényt eloszlassuk, hanem- 
hogy saját körünkbe vonjuk azt, ’s benne minmagunk ragyogjunk?

Sikerült e ’s mennyire ezen igyekezet, nem akarom vitat
ni; annyi bizonyos, hogy azon felekezet, melly a’ K ritikai lapok' 
ügyében olly nagy hévvel ’s hazafiúi színű buzgalommal munká- 
lódott, igen számos követőkre talált, ’s hatását jelenleg, alan
tabb hangon ugyan, de annál nagyobb haszonnal, gyakorolja a’ 
F iyyelm ezőben , melly, bár nem egészen ment a’ személyes 
vonzalom’ ’s idegenkedés’ 's annálfogva a’ kritikában mindig káros 
részrehajlás’ gyanújától, hogy ne mondjam bűnétől, ekkorig mégis 
nagyobb Hiedelem, mérséklet 's kötelességéhezi hűséggel jár
dái kitűzött pályáján, mint nem jártak soha a' K ritika i lap o k ;

*) „Nem elég a’ puszta szó.“ De hát tagadhatják e ezen literatúrai 
areopagiták, hogy a’ Kritikai lapok’ eddig megjelent hét füzeté
ben inkább hiú perpatvarra, mint józan ’s czélszerű kritikára volt 
legtöbb hely vesztegetve ? Ki( fogja ugyranis illy kritikának mond
hatni a’ lexicographusi pert illető Észrevételeket az I-sö Füzet
ben? a’ boldogult Kazinczyval folyt, ’s a’ publicumot alig vagy 
nem is érdeklő levelezést a’ II-ikban? az Aui oraperben adott rep- 
licát az V-ikbcn? a’ Horvát Istvánt, Stancsicsot, Balogh Pált és 
Samut, a’ Rajzolatokat, Garayt ’s másokat csipdezö, nyesdezö, mar- 
dozó czikkelyeket, Értesítőket ’s t. eff., mellyekben majdnem minden 
kötetke többé-kevesbbé bővelkedik? Háta’ „Pályalombokat,1‘ ezen 
szatürizálni akaró ügyetlen ’s vastag kezektől faragott verseket, 
kritikának tartsuk e ? Egyébiránt a’ Kritikai lapcknuk köszönheti 
a’ publicum többek közt a’ Papiros tükör’, a’ Bökversek’, Thaisz- 
nak a’ Sas czimü folyóiratról adott clöleges hirdetése’ ’s az év 
és tekélctes szavaknak , mind megannyi fölötte érdekes és hasz
nos dolgok’ elmondására alkalmat szolgáltatott munkák’ ’s tárgyak-* 
nak ismértetését ’s mély tudományt rejtő bírálatait! ? . .  . purtu- 
riebant monies . . . .



’s ha kivált a’ külföld’ azon elmemüveit, mellyek minket magya
rokat alig vagy épen nem érdekelnek, ritkábban ’s szőkébben 
ismértetné meg olvasóival, ’s annálfogva honiak’ bírálatára mé<> 
több helyet hagyna hasábjain, belőle literaturánkra kétségtelen 
’s félre- nem- ismérhető haszon fogna háramlani.

Volt idő, midőn némellyek a’ magyar tudós társaságot is 
némi dictatorsági hatalom’ gyakorlására akarták bírni, ’s igy azt 
egy felekezet’ vezérévé téve, Önmaga által lealacsonyítani. Azt ho- 
zák t. i. indítványba, hogy az akadémia által kiadatni szándéklott 
folyóiratba bírálatok is vétessenek fel; vagy hogy a’ magyar el
memüveknek tagok ’s nemtagok által készített bírálatai’ közzété
telére különös tár nyittassák és adassák ki, úgy azonban, hogy 
abba czáfolatok sohase vétessenek fel. De a’ tagok’ nagyobb ré
sze eléggé nem magasztalható óvakodás- és előrelátással sze
gült ellene ezen indítvány’ elfogadásának, ’s az akadémiai tri
bunal nem létesült. Sejdíték ugyanis többen , hogy ezáltal csak 
egyes tagok felekezeti, vonzalmai ’s idegenkedései’ gyakorlásá
nak fogna tágasb mezőt nyitni kebelében; mivel e’ folyóirat’ 
szerkesztését egyeteme nem viendhetvén, az többnyire a’ heti 
gyűlések vagy szerkesztő tagok’ felekezeti nézetinek bélyegét 
hordandja. Érezék, hogy a’ tudós társaság’ rendeltetése egészen 
más, mint hogy magányos müveken ollyformán bíráskodjék, hogy 
tárában a’ netán megrovandó munkák’ szerzői által adott czáfola- 
toknak helyt nem engedvén, a’ literaturában is olly gyűlöletes dicta- 
tori hatalomra törekedni látszassák, hogy arra tekintete’ veszé
lyeztetése nélkül nem is törekedhetik; elfogadván pedig az anti- 
kritikákat is , rövid idő múlva még a’ kívánatos, józan kritika is 
sántikálni fogna, ’s leereszkedvén a’ viadaltérre, mellyen a’ küz
dők többnyire csak hiú gőzfényért, vagy henye ujságvágyók’ 
kedve- ’s mulattatásaért csatázgatnak, tekintetét ’s méltóságát 
nem csak veszélyeztetni, de bizonyosan veszteni is fogja. — 
Egyébiránt teljes lehetetlen, hogy a’ m. t. társaság’ egyetemére 
is hellyel-közzel némi felekezeti szin ne háramoljék; de ez egyes, 
többé-kevésbbé mindig literatori pártoktól hányatott tagjainak azon 
vonzalmai- ’s idegenkedéseiből származik, mellyeket ezek a’ 
társaságtól rájok bízott ügyek’ intézése- ’s végzésében — akar
va — mutatnak. Az okos, mélyebben látó hazafi azonban tudni 
fogja, hogy egyes tagok’ hibáit ’s hiányait az egész testületre ru
házni képtelenség; ’s hogy, mi azok’ befolyása által a’ publicum’ 
Ítélete szerint helyesen vagy helytelenül történik, azt az egészre 
tolni igazságtalanság.

Itt volna tán helyén literatoraink’ azon felekezetéről szólani, 
melly a’ ni. t. társaság által 1833ra hirdetett 200 arany jutalom’ 
két részre osztásából támadott, ’s melly csatáival majd minden 
literatúrai lapjainkat elborító ? D e, megvallom őszintén, hogy 
gróf Desevvffy József’, Horvát István’, Kisfaludy Sándor’ és 
Vörösmarty’ köztiszteletű nevei mellé olly mocskosokat állítni, 
minőkkel e’ vitákban a’ küzdők közt némellyek egymást illeték, 
átallok.*) — Különben is , minthogy e’ pernek, melly inkább 
szorosan személy iránti vonzalomból, mint kritikai tekintetből s 
tudományok- 's szép mesterségeknek használni akaró tiszta 
Ösztönből serkedett ’s folytattatott, egyetemes literaturánkra 
nézve semmi észrevehető, vagy csak igen parányi befolyása volt, 
azt újra feszegetni, fölösleges ’s czrélelleni munkának tekintem.

A’ K ritikai lapok' vezérszavában azon aggódott érdemes 
kiadójok, hogy íróink’ száma nem sokára közegyenbe jutand az 
olvasókéval. Ez időtől fogva azt vehette észre a' publicum, hogy 
kritikastereink’ serege annyira szaporodott, hogy majd minden

«) A’ Békefijt csak oda lehetne iktatni; de mikint az E-btnytl s 
I-gaxfit? — Lásd kassai Lit. lapok’ lS3t>iki 37. sz.
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Íróra, sőt némelly költő’ öt-hat soros versecskéjére is egy-egy 
bíráló jutott, mi aztán a’ küzdést természetesen szaporította. Ez 
ugyan magában nem nagy kár; de kár annyiból, hogy az olva
sók, ha pénzt nem is, bizonyosan időt vesztegettek azon több
nyire silány dolgok'olvasására, mellyeket efféle krilikusocskaink 
egy vagy más helyütt elfecsegtek. Mert, természetünknél fogva 
örömest fedezgetvén fel mások' szemében a' szálkát, nem saj 
náljuk illyesekre pazarolni a drága időt, mellyel tanulságos, 
hasznos munkák’ forgatására szentelhetnénk. — Innen eredt az
tán, hogy nem lévén elég tér a’ Kritikai ’s Kassai Literatúrai 
lapokban, 's nem a’ Tudományos Gyűjteményben, végre po 
litikai fő- és mellék-, sőt divatlapjainkba is befurta magát a’ toll- 
csaták viszketege; 's minekutána mi férjfiak szinte unalomig 
mulathattuk magunkat illy Ízetlenségekkel, divatlapjaink' szer 
kesztői hölgyeinknek is akarván kedveskedni e’ szép tárgyak
kal, elejékbe vezették a’ küzdőket, ’s előttők nyitottak sorom 
pókat a' literatúrai bajvívóknak.

A’ lovagkorban hölgyek is megjelentek a’ küzdójálékokban, 
’s ők voltak, kik lángtekintetökkel heviték a' viaskodókat, uj 
erőt, uj életet öntéliek sovárgó szemeikkel a’ hanyatló bajnokok 
ba, ’s koszorút tüzének a’ győztesek’ izzó homlokára. \S e’ kort 
akarják tán divatlapjaink most a' magyar literaturában felélesz
teni? — Fonák vállalat, káros igyekezel! Elszoktak hölgyeink' 
gyöngéd érzékei e’ komor látványoktól, és szelidebb tárgyakhoz 
vonzódnak nemesb iránt nyert leikeik; inkább szeretnek ma myr- 
tusfüzérrel lángérzelű költőt ’s lelkes hazafiakat koszoruzni ; 
inkább nyert csatából megtérő harezosok’ fürtéi közzé olaj- 's 
babérágat tűzni, mint a’ toll- ’s aczéllal küzdő vitézekbe erőt, 
lángot önteni; ’s ha a’ castiliai vagy andaluziai hölgyek lelke
sedéssel vesznek részt még napjainkban is a’ nemzeti bikaviada
lokban, abból még nem következik, hogy a’ magyar nőknek is 
tetszenek a’ gyakran olly aljas literatori küzdések. Káros volt 
továbbá ezen igyekezet, mert épen akkor mutatkozott, midőn 
hölgyeink’ nagy része az általányos panaszra mintegy feleszmél 
ve, idegenkedését a’ honi nyelv’ ’s literatura’ ügyétől feledni, 
azt éldelni, kedvelni ’s ápolni kezdette.

Sohasem fogják a’ keletkeztökben olly szép reménnyel biz
tató Rajzolatok a’ kárt helyreütni, mellyel Szinbirálo-compá- 
ni áj oknak Bajza , ’s ncmelly igazságbarátoknak az akadémiai 
1837iki drámabÍróság ellen közlőit harczukkal okoztak; de 
mint látszik, nem is igen igyekeznek a’ nekik szabott ösvényre 
visszatérve a’ kárt pótolni, sőt egyre folytatott efféle izellensé 
geik miatt kénytelenek lesznek azon erősb lelkű szépeink is. 
kik e’ vitákat, ’s következőleg a’ kevés mulattató- s kelleme 
sért a’ sok untától 's kellemetlent eddig eltürék e’ lapok ob» 
sásával, 's minthogy a’ Regélő- 's  Honmüvétzben -  melly bár 
a' vitákat annyira nem kedveli mint a’ Kajzolatok . de a szm- 
birálói harezba mégis beleereszkedett -  kevés vagy semmi kár
pótlást sem lelhetnek , divatlap! lecturajokkal teljesen felhagy....

S hogy ez nem haszon, azt csak vak nem latja, valam.nt 
abban sem fog kételkedni senki, hogy czélirányo.an kezelt di
vatlapok, drámai 's románi zöldelni csak most kezdő p a r l a 
gunk mellett zsebkönyveinket sikerre s hatásra lóval felűlmu-
landanák.

Kárt •« pedig teteme» kárt «ültek tehat e harcok, .  nem 
csupán szellemit, mi legfájdalmasabb, hanem -  a .
nézve tan -  anjagit is. Igaz egyébiránt az hogy a flu,--«'«'»* 
e' csatáknak, kivált az elsőnek, közvetlen nem ok.,; mer. sem- 
hirálő rompániájnk csak ügy biralgatta a' hódat «■«, eloada.o- 
kal es „zinészeket. min. p. «.jelenleg a. <'**»«'“" *  .1-“ ' ^  
ket ,  mint azt több külföldi divatlapok i. lenn. ..ok,»k ; .  mert
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_ Bajza vetett keztjüt. De ha már csatázni akarlak, miért
nem szállottak egy küzdőtérre? ’s ha a’ részrehajlásról vádolt 
Társalkodó, vagy Bajza’ külön viadalhelye, a' K ritikai lapok, 
nem ereszték őket azon síkra, mellyen a’ kihívó állt, adták volna 
replicáikat külön íveken a’ publicumnak, ’s nem leginkább gyön
géd nőkezekbe szánt saját hasábjaikon/ ’S ezt tehetnék a' Raj
zolatok, ha csakugyan vég nélkül harczolni akarnak, jövendőre 
is. _Általában pedig kár volt nekik a’ Kritikai lapok’ kiadójá
val csatatérre szállniok; ki ha nem épen jeles kritikus is , min
den esetre ügyes és gyakorlott replicázó; ’s ebbeli erejét a' con
versations -  lejcicont, a’ Kazinczy által fordított szen t hajdan 
gyöngyeit, ’s Károlyi-Kisfaludy’ A uroráját *) illető vitákban 
eléggé kitünteté; ’s ki olly ügyesen tudta most is dolgát vinni, 
hogy mint az előbbiek neki akadémiai rendes tagságot, úgy a’ 
dramaturgiai leczkézések szinigazgatóságot szereztek ? —

Továbbá, ha sajnosán látta a’ publicum az igazságbarátok' 
harczát a’ Rajzolatok’ hasábjain megkezdetni, bizonyára még 
sajnosabban tapasztalta az igen komoly tárgyat ugyanazokban olly 
gyermekesen, olly harlequin - formán bevégeztetni; ’s ha a’ ma
gyar literatura körüli fáradhatlan munkásságával magának némi 
érdemet szerzett Schedel iránt, a’ körűié levő hivatalos személy
nek hivatal, vagya’ typographiai intézet’ emberének kötelesség 
elleni, ’s azért minden esetre nem-nemes tette — mert vélemé
nyem szerint csak ezek által kerülhetett az igazságbarátok' ke
zeibe a’ válaszukkal közlőtt 1836/7 diki drámák’ eredeti hivatalos 
jegyzéke — tán némi gyanút gerjeszthetett volna is a’ publicum- 
ban, eloszlatá azt bizonyára Egy olvasónak az 1837diki Rajzola
tok’ 8-1. számában közlött hírlapi furcsasága , melly kézzel-fog- 
halólag bizonyítja, hogy az igazságbarátok, ügyöket vesztvén, 
epéjüket olly alacsonyan engedék kiöntetni, ’s a’ fontos, komoly 
tárgyat olly nevetséges exequiákkal eltakaríttatni.

Ennyi unalmas és izellen, jobbadán köz érdek és minden 
haszon nélküli perpatvar után, a’ pesti magyar színház’ ügyében, 
’s különösen annak megnyitását ’s igazgatóságát illetőleg támadott 
felekezetek öltöttek ismét némi nemzeti szint és lelkületűt. Ezek’ 
vitatkozásait főleg a’ tavalyi H írnök, Athenaeum  ’s Társalkodó 
közlötték; Vbár küzdésük egy idő óta, mint látszik, fölfüggesz
tetett is , nem hiszem, hogy annak egészen vége szakadt volna, 
’s hogy az úgynevezett ügy' nem -baráti, mivel tiszta szándékuk 
és szent buzgalmuk némellyek által félreismértettek, magokat visz- 
sza hagytak volna rezzentetni? — Egyébkint pedig, ha egészen 
bevégzetteknek kellene is tekintenünk e’ vitákat — mellyekben, 
megvallom, véleményem szerint sok mondatott mind a’ két rész
ről, mit én ’s velem tán többek is jobban szerettek volna el
hallgattatni -?■ ha az általuk elhintett helyes nézetek’ megfogam- 
zása mindeddig kézzel nem tapogatható is, meg vagyok győződ
ve arról, hogy kívánt siker nélkül mégsem maradtak, ’s hogy 
eljövend az idő, melly a’ széthullott jó magot csirára ’s ezt virág
ra fejtendi.

* *
Visszatekintvén az e’ közlésben mondottakra, könnyen azt 

gondolhatná némelly olvasó, hogy én ellensége vagyok a’ kri
tikának, ’s következőleg a’ literatúrai küzdéseknek; pedi0- fö
lötte csalatkoznék; mert bár azt tartom is W eitzelAel, hogy 
kritika majd mindig 's mindenütt a' középszerűség’ véd- 
szentje volt; azért fogják a z t kevesen ócsárolni, sokan pe-

*) , £eli' nevezetes per, melly utoljára is azzal végződött, hogy a’ 
per’ turgya, a' valódi Aurora t. i., a’ ketté vált között egészen 
Thaümasz ölében maradt; de mellyröl, minthogy inkább enyém’ 
s ra.,nt szoros literatúrai érdekű tárgy fölött folyt, bővebben 

emlékezni e’ néhány szó közzé nem tartozik.

dig dicsérni f t  ’s annálfogva, midőn untalan csak kritikát s 
ismét kritikát és antikritikát látok, csak középszerűségünket 
sajnálom; de tudván, hogy korunk a’ küzdések kora, s hogy 
küzdések nélkül egy nemzet’ literaturája sem müveltethetetl ki, 
sőt a legkimüveltebb literatura sem létezhet, minthogy az a’ 
literaturában valóságos malum necessarium , önkint elismérem, 
hogy kritika, ’s következőleg literatúrai pártoskodás nélkül 
mi sem lehetünk el; de el, ’s igen könnyen, pasquillok ’s pas- 
quillansok nélkül, mellyekből kritikánk 's újabb literatúrai harcza- 
ink eddig leginkább állottak. — Azt óhajtanám pedig mindenek 
fölött, hogy ne áradozzanak minden hírlapjaink tollcsatáktól, ha
nem szoríttassanak azok illő ’s kellő korlátok közzé, minőkul, vé
leményem szerint, a’ szorosan literatúrai lapok szabhatók; ’s ha 
political fő- vagy mellék- ’s divatlapjaink, — mellyekbe egyes 
munkák' bírálatai ’s ezek’ czáfolatai, ítéletem szerint, csak úgy 
valók, mint a’ K ritikai lapokba a’ román’theoriája, vagy a’ Jlajzo- 
latokba Rondaháti’ viszontagságai — a’ magy ar elmemüvek’jelen
tésén vagy ismértelésén túlhaladni akarnak, közöljék külön íve
ken a’ bírálatokat és czáfolatokat, mellyeket azon esetre, ha a’ 
Figyelm ezö , Tudományos Gyűjtem ény, vagy — mitől literalu- 
ránk’ nelntője őrizzen — a'netán ismét feléledendő K ritikai lapok 
fel nem vennének, ny omassanak a’ csatázok saját költségeiken; 
's vagy áruitassanak könyvkereskedéseinkben, vagy minél több 
olvasók’ kezébe akarván juttatni azokat, kiildöztessék szét na
gyobb publicumű politicai hírlapjainkkal, mit a’ Jelenkor lenni 
már megígért, ’s hogy a’ Hírnök is megteend, arról eddig bebi
zonyított részrehajlatlansága kezeskedik. De ne idegenítsék el 
hölgyeinket fejleni indult literaturánktól, ’s ne sajnáltassák meg 
az előfizetők közül eggy el is a’ hírlapokra kiadott pénzt; mert 
ha vannak, kik a’ tollcsaták’ olvasásában némi gyönyörködést lel
nek, találkoznak kétségkívül — ’s pedig tán nagyobb számmal 
mint egyelőre gondolnék -  ollyakis, kik efféle hasztalanságok- 
nak tetsző firkákért egy fillért is sajnálnak kiadni.

K ö n y v i s m e r t e t é s .
Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in medicinischer 

und anthropologischer Hinsicht, dargestellt von Dr. Anton J ankovich, 
Hofarzte Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph, Palatins von Un
garn , und Mitgliede der Pesther med. Fakultät. Ofen, Universitäts- 
Buchdruckerei, 1838, XIV es 275 1.

Óhajtván, hogy ezen a’ müveit közönség’ minden osztályi
nak ’s épen nem csak az orvosinak számára irt, szintolly érdekes 
mint tanulságos könyv minél többektől ismértessék, ’s meg lé
vén győződve, hogy azt méltányos olvasó megelégedés nélkül 
nem fogja kezéből letenni, kötelességünknek tartottuk, olvasó
inkat hazai literaturánk’ e’ jeles termékére ajánlólag figyelmez
tetni. Általában gáncsolnunk kellene ugyan azon szembetűnő elő
szeretetet, mellyel a’ szerző ur P e s t  iránt mindenhol kimutat, 
ha ugyanezt a’ haza', lak- ’s talán szülőhely’ szeretete ’s más 
részről a’ kedvencz-város' árnyékoldalainak hű kijelölése is ele- 
gendőleg nem mérsékelnék. A’ könyv hét szakaszra ’s egy tol
dalékra oszlik. A’ három első szakasz a’ két testvér főváros’ 
statistical, bely leírási, égaljtani ’s anthropologiai viszonyairól, a’ 
negyedik a’ lakosok’ minősége, életmódja és szokásiról, ’s a’ 
végső három a’ köz és különös helybeli gyógytanról foglal ma
gában becses ismértetéseket. Végül a’ toldalék rövid de megka
pó ’s hiteles leírását adja ama’ rettentő természetcsapásnak, 
melly néhány hét előtt a’ két fővárost érte ’s rajtok mély, csak 
lassan gyógyítható, de mégis gyógyulható ’s minden bizonnyal 
gyógyulandó sebeket ejte. Mindezekben a’ szerző kímélő nyílt
sággal mondja el tapasztalásit, ítéleteit; dicséri, mi dicsérendő, 
's gáncsolja, de szerényen, mi gáncsolandó, ’s azon óhajtások 
és vélemények, mellyek’ kifejezésére itt és amott alkalmat vesz, 
kevés kivétellel, műiden elfogulatlan honfi előtt viszhangra fog
nak találni. E’ mellett az előadás, a’ munka’ komoly népszerű 
irányzatához képest szintolly távol van a’ rhetori pompától és 
szódagálytól, mint a’ tudományos leczkék’ fárasztó egyhangúsá
gától. Ára a’ könyvnek, igen szép postapapiroson ’s nyomtatás
sal, fűzve 2 f. 30 kr. p. p.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei foltjainál 1838.

H a z a f i ú s k o d á s .
Buda, május’ lökén 1838.

Örömmel tapasztalják a’ Hírnök' olvasói, miképen azl830ki 
8dik és az 1832/6ki 3ik torvényczikkelyek’ malasztjai hazánk’ leg
távolabb részeibe is már elhatottak, ’s a’ nyelvbeli egyesülésnek 
gondos kézzel elhintegetett magvai ott is a’ törvény’ óvó paizsa 
alatt örvendetesen csíráznak. Igaz ugyan, hogy ezen első csira 
jobbára még csak az egyes üvegházakban mesterségesen táplált 
meleggel neveltetik, s ritkábban fejlődhetik ki egész virágzásig; 
de tisztelet és hála azon buzgó kertészeknek, kik azt hideg hon- 
jokban ennyire is ápolják; mert idővel a’ gyenge növevény mé
lyebb gyökeret vervén, kétségkívül ott is meghonosúl és tökéle
tesen acclimatizálódik. Efféle nyelvünkben szerencsésen hono
sított ’s tökéletes virágzásig is kifejtett plántának, ha nem csa
latkozom, két oltványát vettük a’ Századunk' lapjaiban. Lestin
nevű Árva vármegyei helységből Z m ........ úrtól, — vidéke’ e’
részben tett haladásának igazán tiszteletre méltó jeleit. — Saj
nálom, hogy a’ tisztelt értekezővei, közléseiben ’s nevezetesen 
a’ Századunk’ 35ik számában Felekezetesséy czím alatt olvas
ható értekezésében, tartalmára nézve, egyaránt kezet nem fogha
tok. Keményebben támadja meg e’ közlésében Zm. ur azon néhány 
pozsonyi evang. lyceumbeli hittudomány-hallgatókat, kik adomá
nyukat pesti lót ajkú kárvallott nyelvrokonaik' számára küldötték, 
választott két tagjok által; véletlen salto-mortáléval teremvén 
az egész honi evang. egyház előtt, ’s azon furcsa vádoló conse- 
quentiát húzván ebből sorsosikra 's oskoláikbeli tanítóikra, hogy 
„tót társaságokat és szláv gyakorlásokat“ tartván, a’ tót nyelvet 
keblökben szántszándékkal ápolják, ’s ezáltal is a’ „különböző 
tarka hit-, nyelv-, rang-és sorsbeli érdekekből eredő viszálkodá- 
sokat“ velünk nem csak el nem felejtetik, „sőt azokat a’ serdülő 
ifjúság’ szívébe mindjárt gyenge korában mintegy beoltják“, mi
dőn állításának majdnem minden pontját felhozott szent-Írási 
czikkelyekkel erősíteni törekszik. — E’ vád, Árva vármegyei 
magyartól, ki vidéke’ nyelv-viszonyainak ’s ezekből keletkező 
vallási szükségeinek, de nyelvéhez is szintazon szeretettel, jog
gal, mint akármelly más az övéhez, való vonzódásának s ra
gaszkodásának mindennapi tanúja, valóban váratlan s annál in
kább meglepő. Nem vagyok én akár a’ lótság akár a külföldi 
terjesztésének kazánkban meghitt ’s minden különbség nélküli 
védője, sem az egy physicus honi föld által egybekapcsolt nem
zet’ különféle részek felé vonaltatásának ’s az említett „viszal- 
kodásoknak“ barátja vagy nevelője; de úgy tekintem az egyes 
emberek’ cselekvését ’s édes hazánk’ ebbeli ügyét, mint a «bő
gőt minden oldalról inngnézve venni lehet és venni kell.

A’ mi az elsőt illeti: miért kisebbíti Zni. ur az egész >ib«g 
előtt azon némelly pozsonyi deákok’ szép tettét, kik ama g )a

szos veszedelem károsította nyelvrokonikról különösen gondos 
kodtak f miért keseríti tiszta örömérzésüket? un vagy lalanjobb 
néven veszi vala, ha semmit sem tettek — ha példájukkal osko 
latársaiknak fiatalabbik részét hasonló, de tökéletesebb jótéle- 
menyre nem buzdították volna? vagy olly nagyon példa nélküli 
e az efféle adományoknak kevesebbre szorítása? Olvassa meg 
Zm. ur ezen kegyes adományok’ számos lajstromait, nem akad 
e több illyen példára ? Hogy a’ többi ifjúságnak minden különb 
ség nélkül minden hitre kiterjesztett adománya tökéletesebb, di 
cséretesebb 's mintegy cosmopolitirusabb, azt magam is és akár 
ki más, Zin. ur’ interpretátiója nélkül is, szives örömmel erő 
sítjük ; de azért azt, ki tehetségéhez, megfogásához képest jól 
tett, ’s abbeli jótéteményét csak szőkébb határok közzé szőri 
tóttá, nem gyalázom, sem nem kisebbítem. „Gyengédlclennek“ 
nevezi ezt Zm. ur, mivel épen a’ h i t t u d o m á n y '  tanulói tellek, 
úgymint kiknek az apostol’ szavairól Cs. X. 34. 35. meg kel
lett volna emlékezniük. Én azért e’ jóltévö ifjakat nem okoz
hatom, főképen ha czéljok' okát azon vélekedésemben találom 
fel, hogy ők szemérmes adományukat sokkal kisebbnek tarthat 
ták, mintsem abban az egész város’ károsult lakosait részesíteni 
kívánhatták volna. Hátha azt hivék, hogy ajándékukat a' város 
megvetheti, midőn más részről azt gondolhatták, hogy azt 
nyelvsorsosaik köszönettel fogadják? Csak igazságosak légyünk 
mások iránt is , ’s ne keressünk más’ szemében szálkát, midőn 
a' magunkéban a’ gerendát nem látjuk; sz. Lukács VI. 41. Ezen 
iljak legalább v a l a m i t  lettek, ’s azzal is emberszerető indulat 
jókat bizony ították; hány hontársunk hízik ellenben és úszik ja
vai’ tengerében, a’ nélkül hogy esze’ ágában volna, kárvallott 
polgártársait, hazánk’ ezen két szívkamaraját, mellybol az éltető 
vér testületünk’ minden ereibe elkering s talán az övébe i 
bőven elhat, még csak egy csep áldozattal is megsegíteni? 
Ha Fenséges Nádorunk ’s vármegyéje, ha liécs és környéké, ha 
„Marahania“ ’s fökép Csehország (ezen „gyalázatos tótok“, ki
ket csak akkor magasztalunk, midőn hasznukat v esszük (?), 
ha a’ külföld szegény testvérvárosink’ segítségére nyomban nem 
sietnek, 50 ezer lakosa Magyarországnak, sovány patriotizmusunk 
mellett éhen hal *) vagy legalább koldusbotra szorul. Tiszte
lettel, hálával ide értem mindazon nagylelkű törvényhatóságin
kat, azon ismért és isméretlen dicső »agyainkat, s minden más 
nemesérzésíí hazánkfiait, mellyek és kik inasokért is áldozták ’» 
amazoknak is adakozni siettek. Nem szándékom, ezzel Z m .  ur 
tisztelt személyét távolról is érdekelni, mint kinek kebleken, is-

•4 Bármi naKv köszönettel vesszük is és ««HU» veaaű.k kellla’M b*
j rendkívül? segedelmeket, chenb.Uslól, h . l .  Fenség«. > .  r--k

a tv ásk oltásának » szomszédok’ nemes kokes«seSenek. fetm le.
jtfcséggcl nem leh e te ti.



t
3 5 63 5 5

méretlen létünkre is, igazi patrioticus érzéseket keresek es prac- 
supponálok; (lejéi tudom, hogy ezen ifjak' tettét sem ócsárol
ná annyira, ha tudná, mint nekem — a’ legfelsőbb rendelések
nél fogva felküldetni szokott oskolai tudósításokból — néhány
szor megtudni alkalmatosságom volt, hogy ezen lyceumbeh ta
nulók közt sok cseh és morva ifjak találkoznak, kik talán e’ rész
ben segítő okai is lehettek az adomány’ kevesebbre szoríttatásá- 
nak. De már erről elég. — Lássuk az evang. egyház, úgymint 
a’ tisztelt értekező’ állítása szerint, a’ tótságot gyámolító ’s a’ 
magyarságot akadályozó (?) intézet ellen felhozott vádat.

Csudálatos, hogy az értekező a’ dolog’ baját nem a’ nyelv
beli felekezetekben , hol az tulajdonképen és kirekesztőleg fek
szik, hanem egyik vagy másik vallásban keresi, mintha a’ val
lás szülője volna a’ nyelvnek; még csudálatosabb, hogy tovább 
nem nézvén, csak az egy evang. egyháznál ’s kevés főbb osko
láinál megállván, itt az egész baj’ gyökereit fellelni látszik, midőn 
annak orvoslását ’s mintegy az egész haza’ magyarosítását az 
evangelicus professoroktól ’s papoktól várja. * ) — Fájdalmas ér
zés lehet egy egész testületnek, ha magát „hazafiatlan és ke
resztényiden viszálkodások’“ táplálásával vádoltatva, hogy ne 
mondjam lealacsonyítva látja, főkép olly időben, mellyben a’ 
kor’ lelke mindent, a’ mi kedvelt magzatjának hódol, tűzzel fog 
fel ’s mélyebb benyomást enged, ’s mindazt, a’ mi neki nem hí
zelkedik, nem bókol, kárhoztatja. Hány száz meg száz olvasó 
olvashatta Zm. urnák ezen értekezését, ki e’ feleletnek talán 
hirét sem fogja hallani, ’s igy értekezése’ benyomását kebelében 
az e’ részben, meggyőződésem szerint, ártatlan evangelicusok 
ellen czáfolatlanul hordozza?

Miért nem keresi az értekező a’ magyarság’ akadályait in
kább Felső-Magyarország’ határszélein, az értekező tulajdon 
hazájában, Liptó, Túrócz, Trencsén, Szepes ’s t. efféle vár
megyékben, hol a’ magyar szó még nagy ritkaság? miért nem 
akad fel az alföldi oláh, görög ’s némelly egyes német gyarma
tokban , Arad vármegyétől kezdve a’ határőrző-vidéken keresz
tül egész a’ Vas-őrségig ’s a’ bányavárosi korcsosult svábokig? 
Vagy azt gondolja, hogy azok többet segítenek a’ magyarságon, 
gyorsabban haladnak a’ magyarosodásban? vagy hogy mindezek 
az ágostai vallást követik? Vagy azt hiszi, hogy a’ magyar nyel
vet templomban kell tanítani és tanulni? Sajnos dolog, hogy ezek 
közt is vármegyéje’ gyűléseinek magyarosításáról ’s a’ hozzá 
legközelebb fekvő akadályokról megfelejtkezni látszik, mint a 
melly gyűlésekben az egyedül bevett deák nyelv közt épen nem 
ritkaság egykét tót szót is hallani. De több efféle igazságtalan kí
vánságokra ’s valóságos idétlen tulságokra fakad gyakran sok 
hontársunk, főkép ha valami kis magyarságot megtanult; az ő 
nemzeti gőgjével össze nem fér a’ más nyelvek és nemzetek iránt 
szükséges lolerantia. Sok fiatal magyar nemes, vagy az  lenni 
akaró , ha bajuszát megneveli, ha a’ pesti kávéházakban és 
tánczmulatságokban, ha többel nem is, legalább néhány törzsö- 
kös magyar káromkodásokkal magyarságát tanúsíthatja, legfelebb 
ha Bölöni Farkas Sándor utazásaiból néhány mézes mondást a’ 
democraticai alkotmányról megtanult, s az ittott fülheggyel fel
fogott, de meg nem emésztett ideákat a’ népfelségről magasztalni 
s liberalitásról fecsegni tud, nyomban pedig valamelly szegény 
német kellnert vagy marqueurt felpofoz: magát e’ vitézségeiben 
magyar patriótának képzeli vagy mondja, és képesebb önmagát, 
eredetét és nemzetségét megtagadni, mintsem az uralkodó di
vatról, a „kor szelleméről,“ úgynevezett „palriotismusáról“

*) Meg kell vallanunk, hogy Zm........... urnák ebbeli várakozását
ertekezesébol ePen k ' nen* »»««hatjuk , ««t illy kívánatra józan-
aszú ember nem is fakadhatna. A ’ s a e r k

lemondani, magát vagy „németnek,“ vagy „tótnak“ mondatni, 
habár az egyik vagy a’ másik ki is rína belőle. Eszembe jut itt 
egy kis erdélyi tréfa, mellyet el nem hallgathatok. Egy erdélyi 
gróf a’ genevai egyetemben, hova egy kis németet és fran- 
cziát tanulni ment volt, rövid idő alatt annyira megfrancziásodott, 
hogy visszajővén Marosvásárhelyre, magyarul sem akart tudni 
már, az egykori tánczmulatságban igy kiáltván el magát: „Ma 
fői, je n’ ai jamais vu un bal aussi fichu, que celui-ci a’ M a ro z-  
vazarheli.“ (Sic.) Hogy ez nálunk is megesik egyszer-másszor 
a’ magyar nyelvvel, ha az ugorkafára felkapunk, gondolom, 
senki sem tagadhatja, ’s ha tagadja is , teszi azt vagy büszke 
öncsalódásból, vagy nemzetünk’ pudendáit takargatni óhajtó 
fájdalmas érzésből. De ezzel nem segítünk magunkon; mert 
— mondjuk meg az igazat — azért tetszünk magunknak némelly 
belyáros szokásinkban, mivel ezekben is bizonyos patriotismust 
helyezünk, ’s ezen mindenre illő tág köpönyeggel legrútabb 
oldalainkat is szívesen fedezgetjük; végre pedig nemzeti gyen
geségünknél fogva mindent (a’ bécsi portékán ’s a’ franczia pezs
gő boron kívül), a’ mi magyar, magasztalni, ellenben mindent, 
a’ mi nem az, gyalázni, kisebbíteni szeretünk. ’S Hlyen quasi- 
patriotismusban, illyen csalfa vakító öncsalódásban gyönyörkö
dünk, ’s azt praetendáljuk, hogy az egész világ a’ mi nótánk 
szerint tánczoljon, ’s kinek az nem tetszik, anathema esto. — 
Hagyjunk fel már valahára e’ nevetséges gascognadokkal ’s ro- 
domontádákkal, ’s legyünk igazságosabbak; ne parancsoljuk a’ 
'ehetetlent, a’ mi más esetekben magunknak sem tetszenék.*) 
Ismérjük el, hogy a’ száz esztendős tölgyfát egykét ütésre le 
nem csaphatjuk; hogy az ezer meg ezer különböző véleményű 
embert sem bottal, sem megvetéssel, sem a’ törvénnyel magával 
még meg nem változtathatjuk, ’s igy a’ dologban ugrásokkal 
nem haladhatunk. Emlékezzünk vissza ama’ dicső emlékezetű 
nagy Jó zsef  császárra, ’s némelly erőszakos reformjaira: kí
gyót békát kiáltott reá a’ magyar, midőn a’ német nyelvet behoz
ta. Nem akarom ugyan e’ rendelését, melly úgy sem tartott sokáig, 
akár helyesleni akár ótalmazni, hanem ezzel csak azt mutatni 
meg, hogy az embernek nyelve igen kedves és tőle igen ne
hezen elidegeníthető sajátja, önkint megengedvén azt i s , hogy 
itt a’ magyar nyelv’ dolgában egészen alia sit ratio. „Dien et 
mon droit,“ ezt tartja igen velősen egy franczia közmondás: 
Isten  után joga, sajátja minden embernek a’ legszentebbje. 
Ezen sajátjai közt nyelve  bizonyára nem az utolsó. Azért is 
őrizkedjünk minden hatalmaskodástól, minden erőszakos oktalan 
lépésektől; mert ezek idegen ajkú hontársainknál bizonyosan 
csak annál keményebb reactiót, megátalkodottságot ’s épen 
azon viszálkodásokat fogják szülni, mellyeket az értekező 
távoztatni kíván. — Hódolok én tiszta érzéssel ’s kétségtelen 
háladatosságal azon törvényeinknek, mellyek niás élő vagy 
holt nyelvek által már majdnem teljes feledékenységre jut
tatott honi nyelvünk’ felélesztését és terjesztését tárgyazzák, 
’s azt magam is minden foganatos és szabad módon elősegíteni 
igyekszem; de azért hontársam’ vallását és nyelvét porba nem 
tiprom. (!) Terjesszük nyelvünket, ezt én is mondom; szüksé
ges? okvetetlenül szükséges, hogy hazánk’ határai közt össze
szorított annyiféle különböző constitutiva rész, legalább a’ nyelv 
által egybekapcsoltassék, ’s az ember hontársára legalább erről 
ismérhessen. Erre jogunk is van, mert törvényes; törvényes 
pedig, mert kellvén valamelly nyelvet e’ végre választanunk, 
a’ hazánkban létező sok közt mást csakugyan nem lehetett vá-

* )  In parcnthesi meg kell jegyeznem az értekező ur’ justifieatiójára, 
hogy e’ kis digressióval őt érdekelni, vagy reá czélozni teljesség
gel nem szándékom. A ’ b e k ü l d ő ■
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fosztanunk, mint a’ magyart; ’s e’ részben minden fefokezeteink’ | 
ellenvetései bizonyára igazságtalanok, sőt számba sem vehetők 
De hogy mi a’ horvátokat, slavoniaiakat, tótokat, németeket, 
oláhokat ’stb. magyar predikácziókra szorítsuk, hogy papjaikat* 
kántoraikat, ha idegen ajkú híveiknek m agyarul nem szolgálnak’ 
helyeikről elmozdítsuk, hogy a magyar imádságokat a szegény 
más ajkú parasztnak 24 pálczával verjük fejébe, pedig illyen°pél- 
dákat némelly buzgólkodó vármegyékben könyező szemmel lát
tunk; (?!) hogy tehát egyszerre két ugrást tegyünk, két se- 
bet egyszerre verjünk, az embert egyszerre két sajátjától meg
fosszuk: ezt a’ józan ész, a’ tö'rvénynek semmi extensivainter- 
pretátióval oda nem magyarázható értelme soha sem engedheti,
’s az efféle viszaélések ellen szavát minden józan gondolkozású 
bizonyára mindig emelni fogja. Lépcsőnkint kell haladnunk, ’s 
azon utón járnunk, mellyet az egyszerű, legfelebb az igazság’ fu- 
valmával felvilágosított ész’ vezérlése által segített természet ki
tűzött. Alig kezdi a’ haza lerázni a’ vallási türedelmetlenség’ 
lánczait, máris uj igába akarjuk verni „liberális principiumink- 
kal,“ nyelvünk’ despotizáló patriotismusával ? Reményiem, hogy 
az értekező a vallás’ szentségét, mellynek szabadsága’ kivívásá
ban annyi vér folyt, mellyben talán az értekező ur’ elei is vérzet
tek, sokkal többre becsüli, mintsem a’ templomot nyelvoskolává, 
a’ papot nyelvmesterré akarná lealacsonyítani, szóval a’ nyelvet 
a’ vallás’ contójára terjeszteni kívánná. Ne bitoroljuk oltáraink' 
szentségét ez utón úgyis kivihetetlen chimaeráinkkal; ne idegenít- 
sük el magunktól és kiviendő ügyünktől más ajkú, de hason- 
törvénnyel, egy földdel, régi rokonság’ lánczaival hozzánk kap
csolt hontársainkat illy despoticus terjesztési dühhel, azon bi
zonyos fe lfö ld i vármegyei illiberalis követ’ idétlen javaslata sze
rint, ki az 1830ki országgyűlésen, midőn Horvát-, Tót- és Dal- 
mátország’ követei törvényeinknek, az országgyűlési diáriumok- 
nak ’s jegyzőkönyveknek egyedül magyar nyelven leendő Írása 
ellen szólották, ’s committenseik’ nagy számát tekintetbe vétetni 
kérték, ezt kiállá nekik büszke önelégedéssel, és tulajdon tót 
származásáról megfelejtkezve: ,,A’ ki nem tud magyarul, ta-1 
nuljon.“ Erre ugyan, igaz, hogy vie a t ! következett; de azért 
a’ bölcsebb törvényhozó test mégis elfogadta az egy nagy alföldi 
vármegyebeli tős magyar és toleráns követ’ ellenkező javaslatát, 
mellyre egyedül az értelmesek’ csendes helyeslése következett. 
Hova menjünk az Istenért, ha törvényeinket is még külön német, 
tót, oláh, görög ’s t. m. nyelvekre kell fordítanunk, hogy azo
kat hazánk’ minden lakosai, polgárai megérthessék’? hogyha 
dicasteriumaink, több v á r m e g y é i n k ,  városink, bányászi tör
vényhatóságink még most is — az egyetlenegy k. Curiát ’s né
mileg a’Helytartó-Tanácsot kivéve — régi álláspontokon állanak'? 
Azért is ne erőltessük a’ dolgot, ne akarjunk mindent egyszerre, 
elégedjünk meg ideig órá ig , ha nyelvünket curialis vagy diplo- 
matica nyelvvé tehetjük ott is, hol az eddig a deák volt s ha 
azon polczra emelhetjük, mellyen a’ deák ugyanott állott, s 
részint még n.ost is áll. További terjesztését a’ nép közt bízzuk 
és utasítsuk oda, hova az tulajdonképen és kirekesztőleg tarto
zik, tudniilllik triviális, kisebb és nagyobb oskoláinkra; hazánk 
különféle részeinek mindinkább nevekedő közlekedésére; nem
zetünk’ napról napra tökéletesebben kifejlődő s önmagunk any- 
nyiféle különböző részek szerencsés tapintással egy czélhoz, egy 
közönséges kikötőbe vezérlő nemtőjére, ’s végre atyáskodó bölcs 
Fejedelmünkre, ki atyai gyengéd szívének tündöklő érzéseivel 
’s valódi czászári bőkezűséggel hazánk’ középpontját most is ke
gyelmesen ápolja, boldogítja — De mivel e’ kérdés tudtomra 
már több iratokban feszegettetett, s több szerencsés vagy sze
rencsétlen fejtőkre talált: felhagyok további — e’ lapokba ngy-

sem való -  ny omozásával, 's most egy edül Zm. urnák az evanr. 
oskolák iránt tett hiv felszólításáról egykét szót.

Azt kivanja Zm. ur, hogy azon bizonyosból társaságok vagy 
gyakorlások“ az evang. oskolákból valahára kiküszöhöltessenek. 
Elmellőzvén azon elfogultság’ említését, melly szerint a’ magyar 
inkább a’ czigány vagy zsidó mint épen a’ tót nyelv’ támlásul és 
tanulását, történjék az bár literatúrai czélból, szenvedendi el, 
egyedül azt kérdezem, valljon tanácsosnak találná e az értekező 
ur tulajdon hazájára azaz vármegyéjére nézve a’ tót nyelvnek a’ 
hittudományi tanulókkal akár elfelejtetését, akár nemiuüvelését ? 
Ha szükségesnek találja, mint szavaiból következtethetni, valljon 
kire bízná a’vármegy éjebeli 's a' többi felföldi tót eklézsiák’ vezér 
lését, vallási oktatását, 's legújabb törvényeink’ magyarázásat 
is? Lehet e , kérdem, Árva és szomszéd vidéke e’ nyelvben 
tökéletesen jártas papok, oskalamesterek, jegyzők nélkül? — 
sőt lehet e’ maga az értekező ur ezen gyalázott idióma nélkül ? 
Fogna e tudni falujában ezen ny elv nélkül még csak egy darab 
kenyeret is kérni? — Bizonyos lehet tehát benne Zm. ur, hogy 
— meggyőződésem szerint — evangel, ágost. vallasú atyánkfiái 
is (kiknek én ugyan sem megbízott szószólójuk, sem akar minéinu 
képviselőjük nem, hanem — mint akármelly más vallástársaink 
nak — baráljok, ’s egyedül az igazságnak részrehajlatlan tiszte 
lője, ellenben minden tulságoknak és az ezekből eredni szokott 
gyáva kérkedéseknek esküdt ellensége vagy ok) e’ részben is csu 
pán a' fenálló szükségnek hódolnak, midőn, a' calholicusokkal 
egyaránt, nevendék-papjaikkal a' tót nyelvet, valamint az egye
sült és nemegyesült görögök, a’ szerb, rácz és oláh nyelvet az 
övéikkel ex professo müveltetik. Egyébiránt Zm. urat a'felöl, hogy 
e’„tótvagy más társaságok“ az evang. oskolákban, valamint egyéb, 
akármilly színű vagy felekezetű hazánkbeli oskolában is, meg 
név szerint sem léteznek, nemhogy valóságosan megvolnának, 
teljes tudománny al és több bizonyossággal, mint bármelly evan 
gelicus egyházi elöljáró biztosíthatom; ha pedig némi gyakorló 
sok tartatnak, ezek bizonyára, épen úgy mint a’ német nyelvbe 
liekis,  csak azon ifjúságra szorulnak, melly ezen nyelv’ jővén 
dó szükségét papi hivatalában sejdíti 's azért jókor gyakorolja. — 
E’ melleit, a’mennyire az evangelicusok’oskoláit kis tapasztalásom
ból ismérem, Sopronytól kezdve egész Késmárkig a’ honi nyelv 
mindenüt ex professo példás szorgalommal és foganattal nem csak 
taníttalik és lanultatik, hanem gyakoroltalik és tudatik is, minek 
tavaly egy felföldi oskolában személyes tanúja voltam; fia nem 
csalatkozom, egykét főoskoláikban némelly tudományok, mellyek 
a’ fordítást könnyebben engedik, honi nyelven taníttatnak: pro 
fessoraikat tehát azon vád , mintha ők e „viszálkodásokat“ os 
kólái rendszerük által, melly tudtomra hazánkban nem a' legro 
szabbik, nevelnék, nem érdekelheti. -  A tót melléknevekben 
pedig (p. o. Jaro-, AVIadi- ’stb. szláv) mint említésre sem méltó 
s le-rfelebb a’ gáncsoskodóknak feltűnhető csekélységekben én 
nem “akadok meg annyira; de azokat az emberekről úgysem 
moshatjuk le már, kivévén ha ezeket is meg akarnék bérmálni, 
vagy neveiket az egy házi anyakönyvezel is kitőrleni; azonkívül 
pedig csak nem lehetünk mindnyájan Attilák, í.ejzak, Bélák stb. 
„éha csak más nevekre is kell szorulnunk.

Vénre tökéletesen kezet fogok Zm. úrral azon tapasztalás., 
ban ho<ry hazánkban a’ lótsag újabb időben mintegy enragiroz- 
va, bizonyos féltékenyseggel, hogy ne mondjam majomszereiénél a 
éhséggel, esett neki nyelvének’,  további tüzesebb művelésének. 
Oka ennek kétségkívül nem mas mint a magyarság «-je.zte.e- 
„ek sok helyett igenigen oktalan és sértő módja, sol -  ha az 
igazat meg kell vallanunk -  tyrannismusa. Ha az acüo-0 « . lelt 
; 0|I„  oltv parancsoló, olly deapotai, bi.onyo.an nem taU. volna
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oily kemény reaclióra, mclly természetes szülöttje az elsőbbinek. 
Igazsága van az érlekezőnek, hogy tanuló ifjúságunk a’ sok nyel
vek’ tanulásával szerfelett meg vagyon terhelve; azért tehát, mi
dőn még ezen sokféleség’ s%iikseget látjuk, csak azt kívánjuk, 
mit e’ sokféleség mellett kívánnunk lehet, ’s mit az  tetemes kára 
’s csonkulása nélkül enged. — Francziaország’ szélein az embe
rek spanyolul, angolul, németül, olaszul beszélnek, ’s ezt a’ 
franczia legújabb törvény is megszenvedi; a franczia nyelv azért 
mégis az egész föld’ kerekségén az első, az egyedüli diploma
t á i  nyelv, melly "Washington városától kezdve egész Pétervárig 
minden civilizált udvarokban uralkodik. Oroszországban hányféle 
a’ nemzet és a’ nyelv? Azonkívül, hogy az orosz nyelv a’ bi
rodalomban a’ diplomatica, minden nemzet a’ maga nyelvét sza
badon beszéli, szabadon műveli. Sőt magában Angolországban is 
több nemzetet, több nyelvet tapasztalunk; mindegyiknek megvan 
létezési szabadsága, kivevőn, hogy az angol a’ törvényes, a’ 
parlamentáris nyelv. Hogy az árvái tót, a’ szepesi német, a’ha
tárőrvidéki oláh, illyr, horvát, dalmát ’stb. nyelvét elfelejtse ’s 
magyarosukon, az csak néinelly ultra-buzgó magyarok' pium de- 
sideriuma, melly azonban vagy épen nem, vagy talán csak több 
századok múlva valósulhat. Azért tehát mi is elégedjünk meg 
azzal hazánkban, a’ mivel a’ franczia Elsasban, Aquitaniában; 
az orosz tatár Crimeajában, német Lieflandjában; az angol Hi- 
berniában, az ausztriai német, cseh, morva, lengyel tartomá
ny iban megelégszik; ’s örüljünk, ha azt elértük, hogy nyelvünk 
édes hazánkban azon polczra hágjon, mellyen a’ franczia, 
orosz, angol ’stb. a’ maga hazájában áll.

Egyébiránt Zm. urat, mint a’ honi nyelv’ tiszta ’s ékes mű
velőjét, szinletlen tiszteletemről’s arról biztosítom, hogy az itt 
mondottakkal koránsem tisztelt személyét, hanem egyedül dühö
dő balitéleteinket kívántain érdekelni.

Ch a t e a u b r i a n d .
E’ nevezetes férjfiú’ jelen életmódjáról igy ir az Allgemeine 

Zeitung' párisi levelezője: „ P a r i s ,  május’ 9. Chateaubriand 
magányosan él ’s távol a’ mostani Páristól, rue d'Enferben 86., 
közel Mária Terézia’ kápolnájához, hol Chateaubriandné asszony- 
napjait korgyengült és szegény papok’ ápolására szenteli. Cha
teaubriand’ kis háza pusztán és búskomolyan fekszik itt. A’ ka
pus egy régi szolga, ki urát egykor földi fényben látá. Mostani 
egyszerű életmódjában a’ nagy iró megtartotta néhány hajdani 
szolgáját; nem akará őket elhajtani; nagylelkűen, mint minden 
alkalommal, osztja meg velők a’ lemondás’ kenyerét. Mint ne
mest a’ szerencsében, büszkét a’ szerencsétlenségben, elszántat 
a’ szenvedéseknél, mellyek személyesen érték; könyörületest és 
megilletődöttet, hol idegen könyeket láta folyni, segélyét soha 
sem tagadva meg az elnyomottól; lelkesültet minden szép ’s nagy
szerű iránt, bőven adakozót, sőt a’ legnagyobb önfeledésig, sze
gény l nagylelkűségből; végre mint megvesztegelhetlent és fedd- 
hetlent szemléljük a’ rue d’Enfer’ mostani lakosát. Minden fele
kezet becsülte az ő characterét, magasztalta észtehetségét, Cha
teaubriand egyedül hiszi magát elfeledettnek és nemtiszleltnek. 
Haszinte a’ kátrán-emberek keveset gondolnak is vele, de a’ nem
zetek’ értelmes része nem feledi el a’ gondolatvilág’ hőseit. így 
a’ veronai congressusról irt munkájának nem rég megjelent két 
kötete is szintolly figyelmet gerjesztett a’ literatúrai világban, 
mint maga a telt egy kor a’ polilicaiban. Szabad és emberbaráti

tekintet lebeg a’ political föld felett. iVem csupán történeti adatok, 
hanem characterek, az idő’ jelei ’s diplomaticai felvilágosítások, 
miket a’ nagyeszű szerző szép Írásmódjának gazdag köntösébe öl
töztet. Sándor császárnak csakugyan nem adatott ineghatóbb sir- 
irat, mint az, mellyet Chateaubriand utolsó munkájában irt.46

E l e g y .
L i n b e r g e r ’ c z u k o r gy ár tás á r ó I Csehországban eze

ket mondják: „Hogy lehet valaki olly vak, ’s hogy kapdozhat 
Linberger J. G. pénz-csalétke után? — Mindenki azt vallja: 
„soha sem hihették volna, hogy egy olly nagy figyelmet egész 
Európában gerjesztő gyártást két nap alatt biztosan ’s tökélete
sen annyira meg lehetne tanulni, hogy annak sikerülésében hiba 
ne történhetnék.“ — Ha egy akármellyik konyhai fazékfőzés 
egész Európában figyelmet gerjeszteni képes volna, ’s ha a’ ozu- 
korgyártás csak ebben állana, akkor igenis Linberger urnák 
igaza volna; azonban én bizonyossá tehetem őt, hogy ő , kive
vőn egy fazékfőzést, a’ czukorgyártáshoz épen nem ért; ’s hogy 
ő évek óta csak kontárkodik, ’s maga is inkább tanulni akar, mit 
az ő levelezésbeli kérdései ’s nyert utasítások Csehországból 
bőven bizonyítnak. Egyébiránt ez: „két nap alatt a’ czukor- 
gyártást megtanulhatni,“ épen úgy hangzik, mint két nap alatt 
francziaul beszélni. — Semmi sem bizonyítja azonban annyira 
pénzkiváncsiságál, mint e’ szavak: „általam Sziléziából hoza
tott jó magok.“ Tehát csak Linberger által hozatott magból le
hetne 23 holdon (holdját 1200 □  °-vel számítva) 20,000 mázsa 
’s holdonkint 1500 mázsa répát termeszteni, ’s azon felül 12°4B- 
nedvtartalmat nyerni, következve több czukortartalmat, mint 
a’ jamaikai czukornádból. — Igazi számolás szerint a’ fejérczu- 
korrépa 2' távolsági sorban l 1/^  hoszúságban 2 font nehézségű, 
’s 1600□ ‘’-es holdon 384 mázsát ad; de sok évi tapasztalás után 
a’ répaaratásból, egy remásra, a’ tökéletlen és ki nem kelt répa 
miatt, esik 180 mázsa. Lj törésekben ’s kövérebb földekben, ha 
kétszer annyit felveszünk, Magyarországban pedig háromszor 
annyit, akkor esik egy holdra 540 mázsa; jól megjegyezvén: 
540 mázsa czukorrépa. — Linberger azonban igy számlál:

1 magyar hold 1200Z!Ü ad 870 m .; vagy igy is 
1 » » n n 1500 » va&y
1 bécsi „ 1600Z°  ,, 1160 „ vagy
1 ,, ,, „ ,, 2000 ,,

következve a’ felebb kiszámított lehetőségnél 620, sőt 1460 má
zsával több esnék 1 bécsi holdra. — A’ fentebbi tétel szerint 
egy répa 3 □ '  helyet foglal; tehát első esetben, azon hibás föl
tételnél fogva, minden répának, hogy tökéletes nehézségű legy en, 
és ha mind kikelne, 6 fontosnak kellene lennie, a’ másik eset
ben pedig 10 72 fontosnak. Hogy pedig az illy nagyra nőtt répa 
belől üres, vizes nedvű, ’s igen csekély czukortartalmú, minden
ki, a’ ki csak két óráig tanult is czukrot gyártani, tudja. — 
Csehországban, febr. 1. 1838. ( IsmertetőJ

Világos most, hogy a’ rómaiak’ fő telepedése Constan.ínéban 
volt. A’ föld itt városok’ és emlékek’ romjaival borítva; minden
ütt találni feliratokat, mellyek a’ római uralkodásra emlékeztet
nek, ’s egy kiránduláskor a’ Bomerzug’ forrásaihoz egy bálvány- 
templomot, egy roppant terjedségű város’ düledékeit ’s a’ nismesi 
kertekben levőkhöz hasonlító fürdőket födöztek fel. Ha majd 
tudósok Fürkészhetik át e’ tartományt, nagy régiségi kincseket 
találandnak benne.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal*
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Első esztendei folyamat 1&X&.

N é h á n y  s zó  a’ k ö z l e k e d é s r ő l  és o r s z á g 
út  a k r ó 1.

A Hírnök 40dik számában örömmel olvastam lek Borsod 
vármegyének tek. Pest vármegyéhez intézett az iránti felhívá
sát, hogy a Pesttől Miskolcz felé ’s innen tovább, Galicziának 
és Lengyelországnak, vivő országutat, mennyiben őt illeti, jó 
karba helyezni s abban szakadallaníil fen is tartani szívesked
jék, azon igen természetes és nyomos okból, hogy igy az or
szág ezen fővárosa, melly, mint reményijük, phoenixkint ifjú
don erővel, tarlósabban ’s czélszerűbben fog romjaiból a’ haza’ 
díszére felvirúlni, a’ hatóságoknak, kereskedésnek, utazó ide
geneknek ’stb. az év’ minden szakaiban járható legyen, mi most 
annyival is sürgetőbb szükségű, mivel jelenleg az egész ország
ból fognak ide épületszerek vitetni. — Részemről nekem, vala
mint sok más, hona’ javát ’s boldogulását óhajtó embernek, rég
óta nehezemre vala az, hogy még a’ birodalom’ székes-városa 
Bécs és Pest között sem létez egy egészen kész ’s mindenkor 
járható müut; mert mit is használ egy nehéz terhű szekeresnek, 
posta- és gyorskocsinak vagy sietve utazni akarónak, ha Pécs
ből kiindulva 20 — 24 mérföldet jó utón halad ugyan, de itt, 
egy vagy két mérföldnyi részen, egyszerre elakad, terhét a’ 
sárból nem mozdíthatja, vagy egy pár utazó’ béréért lován és 
kocsiján több száz forintra menő kárt szenved? Ez történik Pest 
felé több irányokban is, névszerint Komárom vármegyében, hol 
még az utak’ dolgában igen sok lenni való van, noha alig merem 
hinni, hogy most is, midőn nem sokára vaspályák fognak rajta 
vagy mellette futni, valami javítás történjék; mert sokan még 
azt hiszik, hogy mihelyt vaspálya lesz, utazók és terhek mind 
csak ezen fognak szállíttatni ’s az ország és kisebb utak üre
sen maradni, minek tehát ezeket javítani ? holott a’ tapasztalás 
már bebizonyította az ellenkezőt, azt t. i., hogy minden ország
ban, hol vasutak ’s ezek’ körében népesebb helyek léteznek, 
az amazokhoz vezető közel és távolabbi csinált utakon jóval 
szaporodott, nemhogy fogyott volna, a’ járás-kelés. Egyébiránt 
nein1' csak a’ Bécs és Pest közötti vonal, hanem általában az 
ország’ valamennyi főbb utai még távol vannak a’ tökéletesség
től, lémbár sokan az árvái, trencséni, nyitrai, gömöri, fejérvári, 
krassoi és baranyai utakat non-plus-ultráknak tartják. —

Közel 30 — 40 esztendeje már, mióta köztünk gyökeret vert 
azon meggyőződés, hogy az utakat bizonyos, tudományos rend
szer és műszabalyok szerint kell építeni; de mindé’ meliett is 
ez idő alatt, tekintve az egészet, csak kevés történt némi foga
nattal, ’s én eddig egyetlen útépítési tervet sem tudok, melly az 
országgyűlésen megfordult volna a’ végre, hogy a’ most több
nyire csak az egyes vármegyék’ belátására ’s akaratjára hagyott 
útvonalak ’s útirányok köz törvény által szabassanak ki. meg- (I

fontolván, hogy e’ vonalaknak Pestből, a’ haza’ közepéből, 14_15
sugár gyanánt kellene mindenfelől az ország’ határáig futni, bőgj 
ha akárhol s bárminemű gabonának szűke mutatkozik, azt oda 
azonnal lehessen szállítani; mert azt, reményiem, már mindnyá 
jan át fogtuk látni, hogy mi belső kereskedés nélkül örökre sze
gények s tehetetlenek maradunk. Mi, kik néhány év óta már 
gyakorló gazdák vagyunk, tudjuk’s érezzük legjobban, milly roszul 
fordul meg, lassú belközlekedésünk miatt, mezei-gazdaságunk 
ból rákoltött pénzünk és szorgalmunk; ’s a’ mostani csúf árak 
természet szerint mindaddig meg is maradnak, inig, teszem, a’ ha 
tárra, vagy más jó piaczra, hova különben, azaz jó utak mellett, 
gabonánkat ’s más termesztményünket 2 — 3 nap alatt elszállíthat
nék, 8 —19 nap alatt lehetend csak azt eljuttatnunk. Illyés pél
dákat pedig, úgy hiszem, számtalanokat láthatott, ki a’ folyó évi 
martius és április hónapokban utazni volt kénytelen; midőn egy
szersmind azt is tapasztalhatta, hogy sok helyen a’ legnagyobb 
hófuvatagok után sem jutott senkinek eszébe, az egészen beborí
tott utakat ágakkal és gályákká] csak valamennyire is kijelelni, 
vagy a’ hónak némi eltakarításával a’ szegény utazón és fuva
roson segíteni. Csodálatos, hol egy felvilágosodoll ’s munkás 
hatósági személy volt a’ környékben, ott ez könnyen és sza
porán megtörtént, ’s áldották őt érte, de, ha valaha, e’ 
télen bizonyosan volt a’ parasztnak is elég ideje egy pár napi 
munka által magát, szekerét ’s vonómarháját a’ kész vagy 
várható veszedelemtől mentté tenni. Ellenben, hol illy es ferj- 
fiú nem létezett — a’ helyek’ t ö b b s é g é b e n  nem létezett pe
dig — ott a’ havat halomban hagy ták az ulczákon áprilisig, mikor 
aztán a’ nagy tömeg hirtelen olvadván, nem volt ember kepes 
se’ kocsin, se’ lovon, se’ hajón, se’ szánon kereszlüihatui. Ez 
már csakugyan bűnös és fenyítésre méltó hanyagság, s több
nyire épen azoknak tulajdonítható, kiknek kőtclcttcyböl kell 
vala a’ dolgon segíteni, de kik a meleg kályha mellől nem igen 
örömest mozdultak, sőt talán örültek is, ha egy rongyos korcs 
mában a’ falu’ közepén 10 — 20 szekér volt kénytelen napokig 
pangani ’s a’ nagy uram’ rósz borát szörpölni. Általában én azt 
hiszem, az utkezelés nálunk-rendszerint épen azon individuumok
ra bizatik. kik egész életűkben a’ szomszéd megyébe is ritkán, 
annál kevésbbé utazlak az ország’ távolabb részeibe vagy Ausz
triába, Bécsig teszem, hogy életükben legalább egy, ” ab;,l> 
szerint ’s tartósan csinált utat látlak volna; legkevésbé latiak 
pedig a’ jó cseh, galicziai, olasz, német vagy épen az angol 
honi országutakat, ’s igy legkevesebb eszméjük sincs srr-.l, 
miilyen tulajdonképen egy jó ut s miképen lehet azt készítem. 
Tudomány keli egy jó útépítéshez is, mint mindenhez 
gon; pedig én nem emlékezem, hogy iskoláinkban .Ilyesmi, «a 
mtolLlt, ámbár é„ legnagyobb ké.a.ággel “ *
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mégis, mihely est a'tisztujitásnak vége van, az uj, fiatalka szol- 
gabirák ’s esküdt urak rendszerint az utcsinálásban akarnak je
leskedni ’s uj hivatalukat ezzel avatni b e; de ők azt hiszik, hogy 
már mindent tudnak, okosabb, tapasztaltabb embert nem akar
nak hallgatni, ámbár a’ legfonákabbúl fognak a’ dologhoz, azon 
keveset kivéve, kik saját szorgalomtól és kedvtől osztönöztetve, 
könyveket szereztek magoknak ’s azokból a’józan útépítés alap
elveivel legalább megismerkedtek. Szintúgy a’gyűléseken mellyik 
nem hiszi, hogy az utcsinálás feletti vitákhoz okosan szólhat, 
ollyan is, ki csekély udvarát vagy háza kapuját és tornáczát egy 
kis árok által nem tudja a’ víztől, mocsártól megmenteni, ’s pa
naszkodik, hogy neki egész télen által sárban, pocsékban kell 
gázolni. ’S mit mondjunk még e’ falukról ’s kisebb mezőváro
sokról, hol ősszel és tavasszal egész tengerek képződnek, kivált 
ha a’helység több birtokosé; hol az üres vermeket senki be nem 
húzza, sem egy hidat, bármi kevés költségbe ’s fáradságba kerül
ne is, ki nem javítana, ’s hol ennélfogva az utas, miután lovait 
elcsigázta, megrontotta,ugyancsak kedves érzésekkel’s gyönyörű 
emlékezetekkel megy keresztül. — jVem nagy ideje, néhány hete 
még csak, hogy egy ismérősöm a’ bányavárosokból Pozsonyba 
utazván, Diószegig, Pozsony vármegyében, szerencsésen elju
tott ugyan, de itt, félórányira túl a’ helyen, az úgynevezett csi
nált ut' kellő közepén egy sárfészekbe süppedt, mellyből csak 
több órai vesződség után ’s tagjainak nem kevés veszedelmé
vel, megrongált kocsiját vontató lovak húzták ki, holott a’ sze
gény fuvarosok több mint egy héttel azelőtt panaszkodtak már 
e' hely miatt, de biz a’ jámbor közönségnek csak meg kellett 
várni, mig a’ melegebb szelek e’ gonosz helyeket egy kissé ki
javíttatták. Mindennek főkép ügyetlenség, tudatlanság oka; 
azért én jónak tartanám, ha valaki egy könyvecskét adna ki, 
mellyben az utak- csinálásáról ’s kijavításáról népszerű oktatás 
foglaltatnék, hogy igy e’ részben mindenfelé ugyanazon elvek 
szerint dolgoznának; különben, mint már említettem, ne csak 
magát a’ mi vármegyénket nézzük, hanem az egész országot ’s 
különösen annak fővárosát, hol minden utak összefutnak, tart
suk szemünk előtt. — Az utaknál semmivel sincsenek jobb kar
ban a' kisebb nagyobb vizeken átkelési eszközeink; hidaink, mely- 
lyek néha olly keskenyek, hogy két ló ’s a’ kis kocsi alig fér el 
rajtok; és kompjaink, mellyeken igen sokszor nincs karfa, elhi
szem, mivel a’ a’ fának olly nagy szűkét látjuk. — Valóban An
gliába, Aápolyba vagy épen Amerikába sokkal kevesebb vesze
delemmel el lehet jutni, mint néha a’ Tiszának, Vágnak, Maros
nak stb. egyik partjáról a’ másikra. A' Dunáról nem is szólok, 
bol gyakran fél napokat kell a' révnél várni, mig túl a" hajó
soknak kedvök kerekedik az utast észrevenni 's átevezni. Aem 
egyszer történt velem, hogy egy sereg ökörrel és sertéssel té
tettem a kompra, nielly állatok összeveszekedvén, egymást a’ 
Dunának nyomták, úgy hogy kocsimat csak nagy erőködéssel tud
tam a veszélytől megmenteni.

Egy ébiránt jegyezzük meg, hogy mindezeken mostani rend
szerűnk mellett csak alig fogunk valaha, vagy épen nem fogunk 
segíthetni. Az országos ut- és hídépítés’ ügyét a’ nemzet’ egész 
testének kell magára vállalni; mert azt csak nem akarhatjuk, hogy 
örökké a' paraszt maga csinálja az utat, holott a’ tehetősebbek 
használják, közvetve vagy közvetlenül, leginkább az utakat, ’s 
igy igenis illő, hogy önhasznuk’ tekintetéből is osszák meg a’ ter
het azokkal, kiken az most egyedül fekszik. Lehetne például e-y  
nemzeti pénzalapot alkotni, mellyből a’ fő utak’ és hidak’ ép ítési 
s kijavítása' költségei fedeztessenek, egy középponti biztossá-’ 
intézésé es igazgatása alatt a’ külföldi legjobb minták után Mert 
azon ellenvetés, hogy most kár volna igen költséges országuta
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kat csinálni, mivel a’ vasutak és gőzkocsik úgyis lecsalandják 
azokról az utasokat, már csak azon egy tekintetből sem állhat 
meg, mivel nálunk még igen messze kilátás az, hogy egy vas- 
utunk legyen Ausztria’ határitól, Bruckon keresztül, G yőrig’s 
innen Pestig, egy másik Pozsonytól Vagy-Szombatig, egy har
madik Pesttől Váczon ’s igy folyvást a’ Duna’ bal partján Vógrá- 
don, Barson, Nyitrán keresztül Morváig, vagy a’ Ferdinand-éj- 
szaki pályához csatlakozva Cmelly vonalt különösen az ajánlja, 
hogy télen a’ Duna’ vize és zajlása nem tesznek neki akadályt) 
— utóbb majd egy negyedik Debreczenbe ’s az ég tudja még ho
va. Ezekbe, gondolom, néhány év bele kerül, ’s addigis vajmi 
jó volna, több állandó ’s biztos fő útvonalokkal bírnunk belső 
kereskedésünk’ fölsegélésére ! — Később elhiszem hogy mindenik 
vármegye iparkodni fog utait a’ vaspályához csatolni ’s mindig jó 
karban tartani, sőt a’ pályához közelebb eső minden legkisebb 
város is jó utat fog magának ahhoz csinálni, hogy a’ lakosok ’s 
utasok egy perezre kiszámíthassák, mikor érhetnek a’ kijelelt 
ponthoz, hogy a’ pályára idővesztés nélkül fölvétethessenek, 's 
igy minél hamarabb az ország’ fővárosába, vagy, ha tetszik, egy 
pár nap alatt 100 mérföldnyire, külföldre szállíttassanak. Igaz, 
hogy a’ mi embereinknél ez még álom, hiú agyrém; mert a’ mit 
magok nem láttak vagy tapasztaltak, azt ők lehetetlennek, kivi
hetetlennek tartják.

Részemről, mi nekem e’ nagy vasulrendszerben, melly ál
tal hazánk ’s különösen annak fővárosa Pest Bécssel, Prágával, 
Lipcsével, sőt Hamburggal is egyenes közlekedésbe fog idővel 
jutni, még nem egészen világos, az, mikép fog e’ közlekedés 
annyi ’s olly különböző statusokon keresztül gyorsan  és szaka
datlanul gyakoroltatni, ha azokban a’ mostani vám- és az utast 
különösen gyötrő fürkészési rendszer meg tar tátik ? mert ha fel
tesszük példáúl, hogy a’ gőzkocsi egy menettel csak 300 személyt 
visz, ezeknek ’s pogyászaiknak kikérdése ’s fürkészése, egyre 
öt perczet számítván, 25 órányi időt kiván meg; ha pedig hozzá 
vesszük, hogy erős járatú pályánál ennek több Ízben egymás 
után kellene megtörténni, akkor igazán a’ fürkészőknek egész 
hada kivántatnék a’ munka’ megtételére, hogy az ut’ gyorsasága 
ne szenvedjen. De reménylenünk kell, hogy a’ kereskedési érdek’ 
tekintetéből e’ részben is czélszerű rendszabások fognak tétetni; 
mert bizony most még Bécsbe sem igen örömest megyen e’ miatt 
az ember, kivált ha visszaemlékezik, milly nyájasan ’s udva
riasan fogadták ezelőtt 15—20 esztendővel az ausztriai határon 
vagy a’ fővámháznál, most pedig milly durván látnak dolgukhoz 
a’ határszéli vadászok és fúrkészők, mi által a’ különben jó és 
hasznos statusintézvényt gyűlöletessé teszik. — Szintúgy, mi
dőn látjuk , hogy Europa most a’ vasutak, csatornák és gőzhajó
zás által egy nagy családdá kezd forradni, ’s hogy egy rajnai, ber
lini, mailandi, gyármüveivel együtt honából megindulva, két-három 
nap alatt már közlünk forog, akkor részünkről is óhajtanunk kell, 
hogy az ő hónukba, kivált ha családi, erőmüvi vagy más tudo
mányi ügyekben utazunk, szintolly rövid idő alatt eljuthassunk, 
mi természetesen meg nem történhetik, ha útleveleink a kül
földre ezután is olly lassan és későre adatnak ki, mint eddig rend
szerint kiadattak. — Részemről úgy hiszem , mindezen dolgok, 
mennyiben minket illetnek, már eléggé érettek arra , hogy a 
jövő országgyűlésen szóba hozassanak, hogy igy végre valahára 
helyreüthessük azt, mit a’ szomszéd tartományokkal! s külföld
deli közlekedésünkben eddig elmulasztottunk, annyival is inkább, 
minél kedvesebbekké tette előttünk legújabban e szomszéd tar
tományokat s külföldet a’ pesti vizvész után általok irántunk ki
mutatott nemes részvét. Ayitramelléki.
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Képaczukorgyártás  Magyarországban.
Lettner József csécsényi gyárgondviselő a répaczukorgyár- 

tásban a kiázlatási módot (maceratio) követven mint legczél- 
szerűbbet, a’ múlt nyáron itt nálunk Magyarországban két°gyárt 
állított; az egyiket Hoszú-Peresztegen Vas vármegyében Erdödy  
Kajetán gróf számára, melly csak egyszerű főzőedényekkel sza
bad tűzön dolgozik; a másikat Óvári és Szarvaskendi Sibrik 
Antal urnák Csécsényben Győr vgyében készítette, melly gőzké
születtel működik. Állítása szerint kezelése olly egyszerű, hogy 
a hoszú-peresztegi gyárban hat nap alatt az ottani várnagyot Dub 
Antal urat és a’ munkásokat annyira begyakorlottá, hogy legki
sebb nehézség nélkül folytathatják munkálataikat. A’ mi a czu- 
kornyerést illeti, azon körülményre tesz bennünket figyelmesek
k é, hogy midőn srófos sajtó által 70% vizi sajtó által pedig 
(melly egyébiránt igen sokba kerül, és ha megromlik, jeles mes
tert kíván a’ kijavításhoz) 75% répanedvet nyerhetni, akkor az 
említett gyároknál, tettleg is be lévén bizonyítva, 96%tet lehet 
kiáztatás által kihúzni, melly Beaume’ aérometerje szerint épen 
annyi fokot mutat, mint a’ 70 pcenttel sajtolt nedv. — Említett 
Leitner ur továbbá figyelmessé teszi a’ közönséget, hogy azok, 
kik 10% kristályozott nyers czukrot ígérnek a’répából előállítani, 
csak hitegetők és pénzt kicsalók; mert ekkorig nagyban semmi
féle mód szerint sem lehetett átmérőleg 8% kristályozott nyers 
czukornál többet nyerni. Chemicusok ugyan analysis által a’ leg
jobb fajta répában 10% czukoranyagot találnak , mellyel olly 
gyári mód szerint csak, melly ezen anyagot a’ répából tökéle
tesen kihúzhatná, lehetne ugyan nyerni, de ez nem mind kris- 
tályozódható czukoranyag ám, mint azt, ki csak a’ kristályozás 
törvényeivel kévéssé is megbarátkozott, tudhatja, hogy anyalug 
nélkül a’ kristályozás meg nem történhetik. Azonkívül a’ 10%től 
még egyéb részek is elválnak, péld. a’ melasse. Igaz, hogy ez 
ismét czukornak főzetik fel, de ebből ismét elvesz egy rész, úgy 
hogy utoljára 7% kristályozott czukornál többre biztosan szá
molni nein lehet , mit szinte csak jó répából nyerhetni. — Leit
ner ur, mint mondja, a’ répaczukrot az eddiginél sokkal éde
sebbé tudja készíteni ujonan feltalált módja által, sőt a’ czukor- 
anyag, mint még nyers czukor, szabad minden répaszagtól, és 
a’ nádczukor' izét tökéletesen utánozza, mit azonban egyedül 
csak kiáztatási mód által lehet eszközleni. Még az is méltó figyel
met érdemel, hogy egy 200 mázsa répát kiáztatással naponkint 
feldolgozó gyár, a’ sajtoló gyárral összehasonlítva, a' gépelyek' 
és épületek’, valamint a vonó marhák’ , emberek’, sajtók’, saj
toló zsákok’ 's cserények’ (mellyek egyébiránt hamar elromolván, 
mindenkor újakkal pótlandók) meggazdálkodásával, minthogy 
a’ kiáztatási módnál mindezek szükségtelenek, 1500 forinttal 
pengőben kevesebb tőkét kíván, és naponkint öt napszámost nél
külözhet. Felette fontos lehet azon körülmény is, hogy midőn 
a’ sajtolásnál csak 20 — 30 sajtólékot, akkor a kiáztatásnál minden 
mázsa répa egy mázsa legjobb ’s legegészségesebb baromeledelt 
ad, mit mindennemű barmok, kiváltképen a’ birkák, kíváncsian 
emésztenek meg. Egyébiránt a’ kiáztatásnál ezután hideg keze
léssel a’ fa is meggazdálkodtatik. Leitner ur a sűrítéshez, Sibrik 
ur’ gyárában, egészen egy uj szerkezetű műkönyt talált fel, 
melly mind gyorsaságra mind minden legújabb szerkezetű mű- 
könyökre nézve a’ cselekvőséget felülmúlja. A égre a répa
nedvnek megromlásától sem félhetni. Két illy sűrítő műköny mint
egy 300 pengő fiba kerülhet egy olly gyárhoz, mellyben 200 
mázsa répát naponkint feldolgozhatni. Minek valóságáról magát 
Csécsényben a’ helyszínen mindenki meggyőzheti, Leitner ur a’ 
szükséges utasítás-adásra is szívesen ajánlkozván. ( Isméi (t M.
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S z í n é s z e t  és s z í né s z e k .  A’ l$ik szazad' közepe* Iáján, 
midőn a’ színészet Németországban még gyermekkorában voll, 
ott épen nem olly könnyű volt a’ színész' dolga, mint most gon 
dőlnék. Ugyanis semmi darabhoz sem v aluliak kész szerepek, méh 
Iveket a’ színész meg- és betanult volna, hanem a' darabnak 
csak általányos tartalma, cselszövénye ’s a'jelenetek' egymásra 
következése adatott mindenik színésznek tudtára, mit rendszerint 
az igazgató egy összejövetnél, mellyet concertálásnak nevez 
tek, tett. Próbákról szinte nem volt szó. V színész lehat maga 
csinálta meg a’ dialógust, ’s minthogy ebire nem tudta, melly 
szókra keilend majd felelnie, mind emlékezetét mind lélekébersé
gét szüntelen munkásságban kellett tartania, minek egyébiránt 
azon jó következése lett, hogy az előadó több részt vett a'jatek’ 
egész menetén ’s kifejtésén mint most vesz. Mindé’ mellett, mar a 
zonidőben is adattak szomorujátékok, de mellyek' tárgya többnvi 
re, nem lévén még meg Göthének, Schillernek, hotzebuenak stb. 
müvei, a’ legendákból’sszent és világi történetkönyvekből vetet
tek. Genoveva, Xepomuki János, Sámson, u' tékozló /iá _
voltak az akkori legisméretesb tragoediák' czímei. Azonban e’ 
darabokban, ha tetszeni akartak, egyegy bohócznak is kellett lenni. 
A’ publicum akkor rendszerint nagyobb megindulással hagyta el 
a’ házat mint most, mert meghatottsága egyedül a' színésznek 
müve volt, holott jelenleg a’ dicsőség’ nagyobb részét a' költő 
aratja. Ali továbbá napjainkban a’ színész" helyezőiét nagyon köny 
nyíti, az, hogy a’ hangműszerzőben, festőben, öltözőben, erőmű 
vészben megannyi segédei vannak, kik a' nézőnek legalább krt 
érzékét lefoglalják, hogy ő annak szívére annál biztosabban 
hasson. Különben igen nevetségessé lenné magát, ki most 
ama’ légi daraboknak valamelyikét akkori  alakjában adatni 
akarná: valamint akkor czéliránytálán lett volna, a' publicum 
nak egy versekben irt darabot adni akarni, minthogy azt hizo 
nyosan senki sem értette volna, valamint máig is, úgy hiszem, 
csak kevesen értik.

Nyí l  vány os élet.  Nincs egy könnyen nagyobb csalatás, 
mint midőn valamelly korszaknak becsét, el«» vagy hátramenését 
nem csak kiváltképen, hanem egyedül a" nyilványos elet' miilyen 
ségéről akarjuk megítélni. A' statusélet' érdekei sem a' legfőbb 
sem egyetlen czélai s javai az emberéletnek. .Jog és szabadság 
ugyan a’ legfőbb feltételei egy okos és boldog statuséletnek '« 
általában minden okos és boldog életnek; de csak feltételek ezek, 
nem pedig életczél, s a' hol megvannak, ott még nincs semmi 
jó, hanem általában csak a' rósz van elhárítva. Söl ha mindjárt 
a’ nyilványos élet javul is, ezzel még az élet'javulása nincs el 
döntve. Éjszakamerika úgy mutatkozik, mint képe egy jeles sta 
luséletnek, tekintve formái*'a igazgatása’ egy és czélszerüs.- 
gét ’s a’ stalusterhek’ csekély voltat. D e én ugyanezen Ame
rikában egy tisztább ’s magasabb műveltségben álló, szép és ne
mes embeWségéletnek képét nem láthatom. Egyébiránt a' külső 
élet azért tenyészik és díszük most Kjszakamerikában, mivel az 
ország’ erejének népességéhez képesti kedvező aranya a nem 
zeti erőnek ’s vagyonosságnak növekedését eszközli. |>e mi lesz 
akkor, ha majd idővel a* népszám nem csak megtelik, hanem túl 
is szaporodik, a’ kereskedési viszonyok mostohábbak lesznek, \  
a' lúl„é,,esedé..el akegénf.ég áll elő ? fogjuk e inig akknr 1,1,. 
„i. hogy a' kormán} forma c.ak maga! a kül.o boldog elelrl ,.
biztosítani képes ? _________

H é p a czukor.  A’ Bulletin des Sucres ben egy 200 mezei 
gardái,d Imi«   if ib ő l aláirl köreim,Irvrl foglalunk c
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megye’ küldötteihez, a’ belhoni czukort adó-alá-vető 1837ki tör
vény’ visszahúzásáén, még pedig azon megbecsülhetetlen javítá
sok végett, inellyekel a’ répaczukor’ termesztése a’ vidékökbeli 
mezei gazdaságban előhozott. E’ javítások a’ kérelemlevélben kö
zelebbről ismértettetnek meg: 1) A’ föld’termékenységének gva- 
rapulta, az ugaroltatás’ végképi megszüntetése által, czélirányos 
vetemény-változtatás mellett; 2) A’ vetemény’ öregbítése a’ föld
nek mindennemű gaztól megszabadítása által a szüntelen felszán
tás’, felboronálás’ következtében; 3) tetemes szaporítás a’ mar
hatartásban a’ répamaradványok’ marhaetetésre használása kö
vetkeztében; ’s innét 4) a’ ganéj’ szaporítása; 5) a’ szántóvető
eszközök’ és közlekedési módok’ megjavítása, mind a’ kettő csak 
a’ terméknek biztos, sebes eladhatása által tétetvén lehetségessé, 
melly, a’ közönséges gabonán kívül, mint tiszta ráadás nyeretik; 
véu-re 6) kevesbítése a’ közterheknek a’ szegények’ hasznos fog- 
lalatoskodtatása által, kiknek egyébiránt a’ czukorgyárok mene
dékhelyül szolgálnak a’ téli szükség ellen. így szól 200 mezei 
gazda olly vidéken, hol ezen iparág még csak négy év óta űze
tik, és hol épen azért a’ mezei gazdaságnak az éjszaki megyék
ben szokássá vált javítása még egészen uj. — Magyarországban 
is bizonyára mindinkább meg fognak ismértetni ez iparág’ első
ségei, noha, mint nálunk szokás, lassabban.

M é r s é k l e t i  e g y e s ü l e t ’ d í s z e .  Illy czím alatt a 'Herald  
írja, hogy a’ hoxtoni mérsékleti egyesület’ titoknoka nem régi
ben a’ szokott 5 shilling büntetés-fizetésre Ítéltetett, mivel ré
s z e g  á l l apot ban  emelteték fel az utcza’ földéről. A’ vádlott 
azzal menté magát, hogy épen mértékletessége okozá e’ meg- 
bukását, minthogy több hónapi önmegtartóztatás után azon korty, 
mellyre őt barátja reábirá, azonnal fejébe ment.

A’ londoni hírlapokba iktatni szokott jelentések között kö
vetkező léghajózási vállalat’ jelentését olvashatni: „Nagy lég- 
hajó-feleresztés a’ királyi zoológiái kertben Surreyben , ő fel
sége’ közvetlen pártfogolása alatt. Jövő csötörlökön, máj. 24., 
a’ legrendkivülibb újságnak, melly valaha a’ közönség’ figyel
mét magára voná, leendünk tanúi, t. i. több léghajók’ ereszté- 
sének egy bámulatos nagy uj ballonban, melly, Montgolfier' rend
szere szerint, a’ gas helyett hígított léggel töltelék meg, — az 
első ezen elv szerint teendő légutazás, mellyel Angolország lá- 
tand! E’ ballon a’ legnagyobb aerostatical erőmű , melly valaha 
ez országban készíttetők, mert fél akkora, sőt kevéssel magasabb 
mint az emlékszobor * ), arányos terjedelmű, ’s 170,000 köb 
lábnyi levegőt foglal magában. Rendkívüli nagy ereje és sajátne
mű töltési rendszere ez első feleresztést páratlanná teszik a’ lég
hajózás'történetében. Katonai muzsika ’slb. nem hibázandik. Kez
dete 12 órakor. Eelépti ár 1 shilling'. A’ ballon még néhány 
napig nyilványosan mutattalik a’ feleresztés előtt.“

Annak, ki színpadra készül, hogy a’ sors’ szeszélyeit, mely- 
lyeknek e nemben gyakran a’ legjobb művész is alájok van vet
ve, ismérje, Hasenhut Antal’ életéi (Scenen aus dem Leben 
und der theatralischen Laufbahn des Schauspielers Anton Ha- 
senhut) kellene olvasni, ki sok esztendeig Ausztriának legked
veltebb comicusa volt, évenkint gyakran 5 — 6000ig ment jöve-

*■) A* ismeretes 202 láb magas, az 1666i nagy tűzveszély’ emlékére
felállított oszlop.

dehne, ’s ki most, 71 esztendős korában, csaknem alamisnából 
él. Azon őszinte mód, mellyel nyomora neveltetését és életvi- 
szontagságit előadja, ezen önéletírásnak psychologiai tekintetben 
is nem csekély becset ad. Ezenkívül a’ színészet’ történetéhez 
’s több színész’ characteristicájához jeles adatok foglaltatnak a’ 
könyvben. így például Brockmann, ki magát a’ hamburgi szín
padon Schröder alatt képezte ki ’s mint Hamlet egész Német
országban nevezetessé lett, színi pályáját mint czédulahordó ’s 
az előadásokat hirdető dobos kezdte, s legelőször is egy kötéi— 
tánczosmutatványban lépett fel a’ színre.

Bourbon-Vendee környéke már régóta isméretes volt külö
nösen szép fajú kutyáiról, úgy hogy Francziaország’ minden ré
szeiből seregiének oda a' vevők. A’ hatóságok ennélfogva éven
kint két k u t y a v á s á r t  tartatni rendeltek,’s az első (f. é. május 
hó’ első hétfőjén) felette élénk ’s népes lön. Egy kutya az első 
fajból, mint mondják, drágább vala mint közönségesen egy tehén 
szokott lenni. Igen furcsa esetből e’ kutyavásár ugyanazon hely en 
tartatik, melly előbb vadászati találkozás’ helyéül szolgált a’ nagy 
uraknak.

A’ carthagoi régiségek’ ásatására alakult párisi társaság im
már szerencsés eredményekhez jutott. Egy igen szép ház ása- 
tott ki a’ tenger felől, melly házban fresco festvények, hasonlók 
a’ pompejiekhez, valamint jeles mozaikok, embereket’s állatokat 
ábrázolók, találtattak; 15 láda illy ritkaságokkal megtöltve ér
kezett Toulonba Páris felé teendő útjában. A’ társaság egyszers
mind Tunisban egy olasz hírlapot ad ki, Giornale di Tunis e Car- 
tagine czím alatt, melly az ottani mező-gazdaságot és kereskedést 
előmozdítandó,’s a’ tudósoknak az e’ classicai földön felfedezett ré
giségekről hirt adandó.

Eddigelé Shakespeare-tői csak három autographumot bir a’ 
v ilág ,’s ezek sem literariai érdekűek, t. i. végrendeletét, ’s két 
oklevelet egy ház’ elzálogítása’s eladása iránt. Néhány nappal ez
előtt egy negyedik akadt elő, melly a’ könyvárverési jegyzékben 
igy vala beírva: Montaignés E ssa ys , by Florio F irst edition. 
Shakespeare 's copy with his au tograph , in the original bin
ding, 1603. (Következik hoszas bebizonyítása e’ kézirat’ valódi
ságának. A’ költő, mondják, „V ész“ - ének egy jelenetét e’ 
könyvből kölcsönzé.) Bizonyos Pickering ur e’ ritkaságot 100 
font sterlingen vásárlotta meg.

Solothurn cantonban (Sohweizban) egy Jecker nevezetű 
hires rabló ’s tolvaj ismételt törvényszéki ítéletek által mindösszo 
81 esztendei fogságra kárhoztattaték; minthogy tehát ő most 31 
esztendős, reménysége lehet, hogy 112 esztendős korában kisza
badul, ha addig valamiképen meg nem hal — vagy talán el 
nem szökik.

Hugo Victor ódáihoz irt élőbeszédében igen helyesen mond
ja: ,,A’ költőnek csak egy példaképe legyen, a’ természet; egy 
vezére, az igazság. Ne azzal, a’ mi Írva van, Írjon, hanem 
leikével és szívével. Minden az emberek’ kezeiben foi'gó köny
vek közül csak kettőt tegyen tanulmányaivá: H o m e r t  és a’ 
b i b l i á t ,  és pedig azért, mivel e’ két tiszteletes könyvek’ mind
egyike, koruk és beesők szerint elsők, ezek, mellyek csaknem 
olly régiek mint maga a’ világ, magok két egész világok a’ gon
dolkozó észre nézve. Bennök bizonyos tekintetben az egész te
remtést fellelhetni kettős szempontjából felfogva: Homerban az 
emberi genius, a’ bibliában az isteni lélek által.“ Igen helyesen; 
de nem épen a’ franczia literatura e az, melly ezt legkevesbbé
követi f

P O Z S O N Y B A N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei fo lyam at 1838.

É s z r e v é t e l e k  Cs ap l ov i c s  ur ’ „di csvágyára . “
CL. Századunk’ 34. sz.J

Mint tudva vagyon, az önmozgó teremtmények közül a’ 
majmok’ néhány faja az, mellynek testalkata — számos eltéré
seinek daczára is — az emberéhez leginkább hasonló. Ez és el- 
mélést szinlő némelly ügyességök’ észrevétele azon gyöngéd
ségre bírtak irántok némelly régibb természetvizsgálókat, hogy 
azokat testvéreinknek nevezni nem átallák, állítván ’s reményi- 
vén , a’ nevelés által minden köztünk ’s közöttök levő hiány’ ki- 
pótolhatását, minden különbség’ elháríthatását. De a’ számos 
tapasztalások kétségtelenné tették e’ vélemény’ és állítás’ alap
talanságát, annyira, hogy már ma nemcsak a’ müveitek- és 
b ö l c s é s z e k n é l  1), hanem a’ műveletlenek-tudatlanok-, sőt 
gyengébb korú gyermekeknél is , meggyökerezett e l ő í t é l e t 
nek  2) mondhatni az ember és többi minden teremtmény kö
zötti lényeges, semmi módok’ ’s eszközök’ segedelmével ki nem 
egyeníthető különbség felőli meggyőződést és bizonyosságot. 
Mostan minden földi, öninozgó teremtményt ezen két osztály alá 
sorozunk: e mber ,  á l l a t ,  vagy okos és oktalan állat; amannak 
— állatiságán kívül — közelebbi meghatározásaid szolgálnak 
ezek: öntudat, értelem, ész, halhatatlan lélek ’stb., vagyis az 
ember mindez egyben, azaz nemcsak egyén (individuum), hanem 
alany is (subiectum); imez pedig, t. i. az állat, szűkölködvén 
az előszámlált tulajdonokban, csupán egyén, az az olly létsze
res (organicus) lény, mellynek minden egyed része, vagy in
kább tagja, az egésszel, és viszont, nyer vagy szenved. Az elő- 
számláltakon kívül veszünk észre az emberben még ugynevez- 
tetni szokott, alsóbb isméreti tehetségeket is, miilyenek: a’ kí
vánó, képzelő és emlékező tehetség, ’s ezek bizonyos mérték
ben az állatoknak is szók tak tulajdoníttatni.

Csaplovics ur értekezését azzal kezdi, hogy minden élő 
teremtménynek — a’ növényeknek is? ezek is élők lévén — 
ö n t u d a t o t  és ö n s z e r e t e t e t tulajdonít, ’s ez által semmivel 
sem tesz kevesebbet, mint a’ felebb említett régibb természet
vizsgálók, mivel az öntudat valódi fogalma szerint — ’s a' tu
dományos értekezésekben csak illy énről lehet szó — a’ földi te
remtmények közül (földkiilieket kétségkívül Csaplovics ur sem 
értett) kizárólag az embert illeti. Hogy ezen ellenállítás’ igaz
volta kitűnjék, szükséges az öntudat’ fogalmát néhány szóval 
kifejteni.

Hogy a’ gyermek születése előtt és után egy ideig öntudat 
nélkül, a’ természettel nem csak szoros kapcsolatban, hanem egy
ségben és épazonságban (identitás) vagyon, ezt mint bizonyos és 
kétségen felüli lett-dolgot elmellőzhetjük. Születés által a’ gyer
meknek növénynemű élete befejeztetvén, kezdődik az állatnemű 
és pedig legszorosb értelemben, úgy hogy még az oktalan ál

latok közül is csak néhány nemnek saját, születés után bizonyos 
napokig tartó vakság, neki is osztály része, bár szemei nyitvák ; 
sőt fülei is csak idővel nyílnak fel, Ízlése és szaglása pedig még 
későbbén fejük ki. A’ világosságra, szin-, nesz- és izre figyelni 
kezdéssel a’ gyermek még nem haladta meg az oktalan allalisag’ 
fokozatját, hanem csak elérte annak tetőpontját, mellynek tökélye 
e kezdeten túl nem terjed. A gyermeknek nem kevés időre \an 
szüksége, öntudatja’ teljes kifejléseig ; mert már járni kezd
vén is, ha valami eszköz, vagy földre esés által magának fáj
dalmat okoz, megszűnik sírni, ha azok’ megbüntetését színleljük, 
bizonyosan nem más okból, mint mivel azokat alanyoknak ŝub- 
ieclum), tehát magával épazonosoknak (idenlicum), nem pedig 
tárgyaknak, tehát magától különbözőknek, tartja. E' szerint az 
öntudat’ részletei (momentum) : az én, a’ t árgy ,  's mindkettő' 
léte’ ’s különbözőségének tudása 3). Az állat a’ természettel 
egységben élvén, magát, mint ént ,  a’ tárgyaktól, 's ezeket 
magától meg nem különböztethetvén, nem tudja, hogy ö van, 
mint azt sem, hogy világ van, azaz nincs őntudatja; sőt ha ná
la némi öntudatot föltennénk is, annak fő bélyege csak egyed- 
ség (Einzelnheit) lehetne, midőn az emberéé egy etemiség. Mi
vel az állat már fogalma szerint csupán egyén (individuum) 
innen vagyon, hogy az egyed állat csak magát, legfelebb némi 
tekintetben önnemét, nem pedig ez egész állaliságol képviseli 
(repraesentat); de igenis az egyed ember nem csak az egész 
emberiség’, hanem az istenségnek is, kinek kepére van teremtve, 
képviselője; innen vagyon továbbá, hogy valódi őrleményben 
állatok’ története nem lehetséges, mivel a történet nyilatkozása, 
fejlődése, tökéletesbiilése, sőt egyetemülése a' szellemnek; de 
mindez tehetségeket, idomokat, lehetőséget vagy kifejletlen 
létet leszen föl, ’s ez az, mi az állatnak hiány zik; innen vagyon 
végtére az is, hogy minden egyed állal mai napon is olt kezdi 
’s végzi élte’ pályáját, hol a' paradicsomban telte azt. Hogy mind 
ez az emberrel nem igy vagyon -  állatiságat kivew n -  (MM 
sítja a’ mesterségek’, művészetek’, tudományok’, országok a 
lapotjának szüntelen tökeletesbulese.

A’ gyermek’ öntudata csupán addig egyed, míg anyjához, 
va°Y ápolói’ valamelyikéhez szembetűnő vonzódást nem tanús.!, 
„/álta l vonzalma’ tárgyával egylényegüségét vagy épazonságal 
árulja el, S  Snlnda.ja -  hogy ügy lj..n -  «edel, n,.-.l
m á s s á g á n á l  fogva bővül, terül, fej«- .........................k
látsz,k°a' gver,,,ekek' nagy re.zt.nek idegenk.de.« Í .  UM — »  

.? L l  L'/e„ fejlődé.-tetem» elöhaladlanak b,«önmaga 
" időn á  kisded „enden .ló it. gyakrabban megfnrdeldkaf 

“ Sikeresen előmozdítunk. aa nn,adatnak ex«» egyete
" '-T  U.Í ha a- gyermeknek -  idő.ebb komban -  alk.......
van aTőTétől külénbéxé nyelvű, „«„ ..éti, larlomanvu
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berekkel megismerkedni. Tetőpontját, tehát egyetemiségét, ak
kor éri el az öntudat, midőn a’ hitvallási, bölcsészeti, történeti 
tudományok’ segedelmével, nem csak az emberiség’ , hanem az 
istenség’szelleméveli való egylényegűsékünkről tökéletesen meg
győződünk.

Az öntudat’ ezen egyetemisége, vagy az egyed ember’ és 
az Isten’ szellemének egylényegűsége csaknem egyedüli meg- 
rendíthetlen bizonyítványa szellemünk’ halhatatlanságának. Nem 
állíthatni ugyan, hogy ezen egyetemiség’ tudására minden ember 
eljutna, de ennek oka nem a’ kívánt tehetség’ hiánya, hanem a’ 
tudatlanság, az előítéletek’ sokasága, sőt ugyanazon vallás’ ta
nításainak balulértése vagy félremagyarázása, melly az egész em
beriséget egy pár emberből ’s annak lelkét az Isten’ leikéből 
számlázottnak lenni világosan ’s kétségbe hozhatlanul tanítja.

A’ kifejlettség’ ezen fokozatján az öntudat már ö n l é n y  tu
datba megy által.

Szükséges itt megjegyeznünk, hogy mindeddig főleg az ön
tudat’ egyik t. i. alanyi vagy szellemi részletét (subiectivum, 
spirituale momentum) kisértük szemmel; tárgyi részletét, melly- 
nek alapja különben is az előbbi, eszközei pedig a’ kültárgyakra 
terjeszkedő érzékek, még csak röviden érintendjük. Az öntudat’ 
tárgyi részlete a’ test, mellynek a’ természettel való egyléte fe
lől az ember ujonszülött korában az emlőnek legelőszöri megízle
lésével bizonyságot tenni kezdvén, élte’ utolsó leheletéig azt foly
tatni meg nem szűnik, és pedig nem csak étel’, ital’, levegő’,illat’ 
’stb. magához vétele, hanem a’ hideg’, meleg’, nedvesség’, idő
járás’ ’stb. egészségére ’s kedélyére való befolyása által is. És 
ez azon pont, mellyen, az oktalan állathoz legközelebb állunk, 
de itt is csak addig maradunk, mig öntudatunk föl nem ébred; mi 
megtörténvén, nem elégszünk meg a’ természettel való egylétű- 
ségünkkel, hanem idővel abban tulajdonságokat, változásokat, 
főképen rend-, czél- és törvényszerűséget fedezvén föl, ’s el
mélet által tapasztalván egyszersmind, hogy ezek épen úgy ön
határozataink (determinationes) mint ész’ szüleményei, a’ ter
mészettel egylényegűségünket is megismerjük. Ezen egylénye- 
gűségen alapúi a' természetre elméleti és gyakorlati hatásunk ’s 
viszont, vagy nem csak érzéki, de szellemi élvezetünk is , mert 
e’ nélkül a’ természetnek sem észrevehetése, sem képzelhetése, 
annál kevesebbé megismérhetése vagy megemészthetése, meg
fogható. Ki testének a’ természettel egylétűsége felől még kétel
kedik, lássa, mi történik azzal, közös anyánkkal a’ földdel egye- 
síttetvén, mutasson szerelmest, ki szeretett felét olly teljesen 
olvasztja önlényévé, mint a’ mi közanyánk.

Végre azon érdek és vonzalom, mellyel a’ természetet, em
bert és Istent illető tudományok iránt viseltetünk’s mind a’ hármat 
tekintő kötelességeinket teljesítjük, megfejthető egy részint ön
tudatunk’ tárgyi részletének a’ természettel, más részint alanyi 
vagy szellemi részletének az emberiség’ és istenség’ szellemével 
való egylényegüségéből. Ezen érdek annál hőbb, ezen vonzalom 
annál hathatósabb, ’s ezen kötelességteljesítés annál teljesebb, 
minél tökéletesebb említett egylényegüségünk felőli meggyőző
désünk. Ezen jegyzés önkint vezet bennünket az önszeretetre.

Cs. ur az önszeretetet az öntudat’ elébe telte, de hogy az 
elsőbb hely az öntudatot illeti, nem szükség hoszasan bizonyít
gatni. Az önszeretet olly bolláskő (Stein des Anstosses), hogy 
Évától kezdve mostani pillanatig nem történt botlás, nem követ- 
tetett el olly égrekiáltó gonoszság, bűn, istentelenség, mellyet 
ra nem róttak, vagy róni nem akartak volna. Nem csak az ár
tatlanság’ elcsábításának, az erény’ lábbal- tapodásának, orszá
gok’ elpusztításának, de még pompás épületek’, mint Diána’ ephe- 
m is í  temploma’ hamuvá - tételének, is oka az önszerelet. Cs. ur

az utolsót ugyan a' d i e s v á g y n a k  tulajdonítja, de ez szerinte 
az önszeretetnek szülöttje; következőleg ez eredeti, amaz csak 
eredeti ok. Más részről nincs szép, dicső, szívemelő telt, melly 
az önszeretetből, mint tisztátalan forrásból nein származtatott 
volna. Szóval, ha az mind áll, mit az önszeretetről mondanak, 
úgy ez sokkal roszabb az ördögnél. Minthogy pedig némelly te
kintetben nem kevesebb érdekkel bírnak a’ gonoszról mint 
a’ jóról elhiresedett lények: nem lesz talán érdektelen ezen any- 
nyi váddal illetett önszeretethez is néhány lépéssel közeledni. 
A’ szeretetnek, bármilly különbféle alakokban mutatkozzék is, 
fő bélyege, két külön lénynek érzéki- vagy szellemiképen egy
léte. De néma’ szeretet magányosan, hanem az önnel egyesül
ve vádoltatván a’ gonoszságokról: szükség ezen önt köze
lebbről megvizsgálni. Hogy az ember testből és lélekből áll, 
azon meggyökerezett előítéletek’ egyike, mellyeknek ujszem- 
lére (revisio) van szükségek. Ezen ujszemlénél nem meg
vetendő fáklyául szolgálhatna az egész emberiségnek, a’ szent 
írásban, főképen Sz. Pál’ leveleiben, testi-, lelki-, szellemire 
((Tccgxívcg , 7~yeü[ÁXTixog) divatozó felosztása. Sz.
Pál ezen osztályozása’ alapját nyilván az erkölcsiség- és erkölcs
telenségtől kölcsönözte; mi, kiknek nem annyira az erkölcsi
ség mint a’ műveltség szavunk’ járása, háromságától nem, de 
talán nevezeteitől idegenkednénk, és azokat a ’ következendőkkel, 
egyszersmind a’ műveltség’ fokozatját jelentőkkel örömest cse- 
rélnők fel: érzelem, értelem, ész. Azonban, ha Sz. Pál’ kifeje
zéseinek ’s a’ mieinknek valódi érteménye szorosabban megvizs- 
gáltatik, egymással bátran felcseréltethetőknek fognak találtat
ni; sőt Sz. Pál’ élességét nem lehet nem csudálnunk, mert az 
ő osztályozása annyira fogalomszerű , annyira a’ dolog’ termé
szetéből merített, hogy az nem csak kivétlenül minden egyed 
ember, hanem egész nemzetek és világkorok által is nyilván 
igazoltatik; holott nincs, nem is volt ember, nemzet és világ
kor, melly ezen fokozatok’ valamelyikén nem állott volna, vagy 
nem állana. Különösen az ember az érzelem’ fokozatáról az ér
telemére, innen az észére megy által, önkint értődvén, ré
szint, hogy ez, főképen az utolsó lépés, a’ megkivántató mó
dok’ és eszközök’ használata nélkül nem történik; részint, hogy 
ezen fokozatok közül sem ember-, sem nemzetben, sem világ
korban, soha egyik sem létezik tisztán, hanem mindig elegyül
v e , olly arányban mindazáltal, hogy a’ többi felett túlsúllyal 
bíró könnyen kivehető. Az ó világ az érzelemnek, a’ középkor 
az értelemnek, az újabb kor az észnek hódol. A’ francziák az 
érzelemnek, az angolok az értelemnek, a' németek az észnek hősei.

Mivel, a’ logika’ törvénye szerint, a’ mi a’nemben van, van 
a’ fajban is, vagy inkább az egyetemiség egyedség is, és viszont; 
továbbá mivel ismét, régi előítélet szerint, az ember olly arány
ban áll a’ világhoz, mint a’ mikrokosmos a’ makrokosmoshoz: 
azért mit Sz. Pál az egész emberiségről irt, ’s mit ennek fo
kozatairól mondottunk, mindannak az egyed emberről is szük
ségképen kell állania, t. i. hogy annak állománya (substantia): 
a’ test, lélek és szellem; vagy érzelem, értelem ’s ész, vagy 
természet, emberiség ’s istenség; mivel végtére a’ szellemi 
részletei épazonosok, úgy hogy valamint mindnyájan együtt, egyik 
másikában emelílve (aufgehoben), nemkülönben egyenkint is 
játszhatjuk az ön’ szerepét: azért mondhatjuk, hogy az ember
nek ö nje háromság, mellynek állománya az imént említett rész
letek. E’ három részlet’ testülése legszembetűnőbben képvisel
tetik ez emberiség’ korának három szaka által. Nevezetesen a’ 
gyermekkornak önje az érzelem ; az ifjúkoré —mellyben a’ gyermek 
és érzelem emelílve vagyon — az értelem ; a’ férfikoré — melly 
ismét a’ gyermek’, érzelem’, ifjú’ és értelein’ emelitése, — az ész.
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Félreértés’ elhárításául szükséges érinteni, miképen itt. va
lamint az önszeretet csupán annyiban vétetik tekintetbe, mennyi
ben vádoltatik, hogy bennünket tettekre határoz: úgy az önről 
is nem teljes értelmében lehet sző, hanem csak mennyiben a 
szeretetnek úgyszólván vezércsillag- és határvonalúi szolgál.

Ha tehát az áll, mint állnia kell, hogy minden embernek ön
je van : úgy áll az i s , hogy nem csak némelly, és pedig kárhoz
tatandó , hanem kivetlenül minden tett önzésből vagy önszeretet— 
bői származik; mert akármi néven neveztessenek is a’ cselekvés’ 
indító okai, mindnyájának szükségképen vagy az érzelem-, 
vagy az értelem-, vagy az észben kell gyökereznie. Ezeknél 
fogva, ha méltányosak akarunk lenni, tulajdonítsuk ne csupán 
a’ gyalázatost, hanem a’ dicsőségestis az önszeretetnek, mire 
hogy az képes legyen, az önne k  kifejtett természete kételked
ni nem enged.

A’ becsületnek Cs. ur által adott határozatában hiányzik egy 
lényeges részlet, t. i. magunkról és minden való ’s nemvaló sajá
tunkról táplált önvéleményünk, melly nélkül a’ becsületsértések 
talán nem is volnának lehetségesek.

Az értekezés’ czímponlját a’ d i c s v á g y a t  illetőleg: az olly 
határozatlanul van tartva, hogy rajta nem könnyen lehet elmen
ni, mert részint nem tudhatni, a’ dicséretvágyból, a’ dicsőség
vágyból — mindkét fogalom jóformán különböző lévén — vonta 
e össze Cs. ur a’ dicsvágyat, mivel értekezése’ folytában majd 
egyikről majd másikról beszél; részint — az értekezés’ ezen sza
ka csaknem csupa gúnyolódás lévén — nem tudhatni, egyedül a’ 
dicsvágyasokat, vagy a’ lélek’ halhatatlansága’ hívőinek élt ’s élő 
egész sokaságát is , illesse e a’ gúny? Ennélfogva, nehogy 
Cs. ur’ véleményét félremagyarázzuk, a’ dicsvágyat illetendő min
den további észrevételtől elállunk. *)

1) B ö l c s é s z ,  bölcsészet, bölcsészkedik == philosophus, plii- 
losophia, pliilosophatur, olly szavak, mellyekre ma már 
elkerülhetlen szükségünk van, és mellyek a’ régibb böl- 
cselkedő, bölcselkedés, az újabb tan, tanuló ’stb. felett 
némi elsőséggel bírni látszanak. A’ bölcsész azonkívül, hogy 
nem melléknév, mint bölcselkedő, tanuló, okoskodó ’stb., 
olly főnév, mellytől kényelmesen lehet a’ többi szüksége
seket származtatni ; továbbá a’ philosophusnak fogalmát is 
gondolkozásban, Ítéletben, tehát okok’, czélok’, eszközök’ 
feltalálása- ’s megválasztásában, ügyes, gyakorlott ész elég
gé kifejezi, mi olly tulajdonság, melly minden tudományszó
nak vagy tanszónak (terminus scientificus) óhajtható. A’ böl
cselkedés csak foglalkozás, ’s nem eredmény, mint a’ böl
csészet. (így tehát a’ tisztelt beküldő ur, ki ezen értekezést 
kisérő levelében mint n e v e l ő  irta alá magát, hely esebben 
n e v e i é  s z  volna. — A' szerk.)

2) í t é l e t  a' logikában két vagy több fogalom’ egybekapcsolása, 
vagy inkább egyítése és épazonílása (unió, idenlificatio) ; a köz 
életben, hol a’ fogalmak nem tisztaságukban, hanem külön
féle burkolatokban fordulnak elő, hogy az Ítélet éretlen vagy 
helytelen ne legyen, annak hozatala előtt az okok , ellenokok , 
körülmények’ 'stb. meghányatása kívántatik meg, úgy hogy 
ha munkalatunk felől tisztában vagyunk, a’ gyakorlati életben 
is , ítélvén, nem teszünk egyebet, mint a’ logikában, azaz 
épazonítunk. Midőn p. o. Pál lopásról vádoltatik, tanúságok és 
bizonyságok kívántainak, mellyek meghányatasuk után ele
gendőknek találtatván, az ítélet így szól: Pál =  tolvaj, vagy 
subiecturn Pál =  praedicato tolvaj, vagy A =  B. Az elő
í t é l e t  olly ítélet, mellynek igazvoltát minden illy megelőző

Eev kissé furcsának találjuk, hogy olly értekezésben, mellynek 
czíine : „Észrevételek Cs. ur’ dicsvágyára“ ugy anezen dicsyngyst 
illetendő további észrevételtől eláll a’ szerző, miután eddig róla 
mit sem mondott: noha mondottai többnyire igen helyesek s iga
zak. Á

. , . " "J“*, ° magunkévá tesszük. vagv a’
argy igazságai,ak úgyszólván átlátszóságánál va-ya’ közlő’ 

tekintetenel, vagy a dolog’ mások által történt számos meg
bánj atasanal fogva. Innen könnyű kivenni, hogy az elóité- 
e ek igazak, igaztalanok 's uj szemlét (revisio) kívánók is 

lehetnek. *
3) Innen az is kitetszik, hogy az ö n t u d a l , melly a’ B e w  u s s t- 

s e yn’ kifejezésére van képezve, ennek meg nem felelvén 
nem fogalomszerű szó, mert a’ Bewusstseyn’ tartalma lény 
es tudat =  lény tudat. Az öntudat vagy önlény tudat Selbst -
b e w u s s t s e y n  az előbbinek mar magasabb fokozatja, ez 
lévén fogalma: 1) midőn a’ tárgyakat tudom, magamat, vagy 
önömet tudom; 2) kül tárgy helyett önöm is lehet tudásom* 
tárgya; és 3) a’ kül tárgyakat csak akkor tudora valódilag, 
midőn azokat, mint önömet tudom, vagy azoknak fogalmat 
sajátommá tettem. Könnyű átlátni továbbá azt is, hogy a’ 
legújabban némellyek áltál használt van sem alkalmatos a’ Styn  
áttételére, mert a’ Seyn olly egyszerű, egyetemes, köz
vetlen fogalom, mellynek, sem benette, sem kidőlte ellen
téte (Gegensatz) nincsen, mivel igenleges részlete még el 
nem vált a’ nemlegestől, 's illy en fogalom a’ mi /é/iyünk; el
lenben a’ van már csupán az igenleges részlet, es minden 
lépten külötte kisértetik a’ „mncs-től.“ A’ lény az ellenté
telre is alkalmatosabb: lény, nemlény, mintsem: ran, nem 
van , vagy nincs. Tuyyy József.

E l e g y .

M a i l a n d i  f ő t e m p lo m .  Nem sokára nagy ünnepély fog a’ 
mailandi székes-egyházban véghez vitetni, t. i. az ausztriai Csa 
szár és magyar Király' koronaztatása. E ’ körülménynél fog\a  
némi ismertetése a’ nevezetes épületnek nem lesz tálán olvasóink, 
előtt érdektelen. Némelly történetink szerint a’ mailandi főiem 
plomot Visconti Galeazzo herczeg építtette ; mások azonban a‘ 
roppant tömegű háznak egy edül a’ város’ költségein lett felállítá
sát vitatják. Talpköve 1386ban létetek le. Építőjének ’s az épü 
letterv’ készítőjének egyik Zamodia Henriket, másik Morcot, 
a’ Campioneben (falu a’ La go Maggiore mellett; szülöttet, mond
ja. Az épület goth modorú, s az egész, még fedele is , csupa 
márvány. A’ homlokrajzot Pellegrini készítette, görög és goth 
sztílt összekeverve, ’s ezt Napoleon kivitelé. A’ templom’ alakja 
egy latin (azaz egyszerű) kereszt, mellynek főága, a’ nagy- 
ajtótól a’ n agy-oltár előtti sorompóig, hol emelkedni kezd, öt 
hajót, a’ két mellékág ’s a kar (chorus) pedig három hajol fog
lalnak magában. Legnagyobb hosza az épületnek 4 41*, legnagyobb 
széle 275, magassága a’ kúpon belől 238, kívül 370 lak A szob
rok’ tömérdek száma, mellyekkel e’ templom ékítve van, valóban 
nagyszerű és meglepő, mintegy 4,400 alakra mehet a szenteknek 
e’ v é ,ret nem érő csarnoka. A’ legjelesebbek közzé tartoznak Ss.  
Helena, a’ kolduló Lázár’, Sz. Péter’ és fiz. Luczia' szobra.. S á to r ,  

Kristóftól; a’ bűnbánó Magdolna F u n n a  Andrástól; David, Góliát 
fejével,  Faironetói; a’ szobrászok’ legnagyobb részének neve 
azonban nem'tudalik. A’ templom’ fedele tömve van ek.lv. nyekkel; 
08 pompás tekeépület emelkedik itt büszkén a levegőbe, köze 
„ett a’ legnagyobb, melly ablakain felül 49 ö l n y l  magasságra 
nyúlik fel” fölötte a’ Boldogságé, «zúznék képe aranyozott bronz
ból Ez U  a* legmagasb építvények közül Európában, -
“ ’ , .. , nva \ 7 eredeti terv szerint két haranglo-ilruncllcschi alkotmánya. Az ereuui ie
• innak kellene a’ templomhoz járulni, de mindeddig csak . gy
F y ’ • i v ieni torony áll mellette három haranggal, melly ek
alacsony sidei„lenit . a OOO fontol nyom
eS,ike 35,000. másik. U ,0 0 0  b.rm.d .k .  8,000 fun.ol

T i ir i ik  r e n d ő r s é g .  TietZ„Tarka »áriatok délről és ke-
To1 . . .. i v r t _n kővetkezői beszél: „ E r  azdp otarliusl 

leiről“  CZHD& kon- . . . . ,.:j, ka*«.haza elolt ülvén.
„sp vala, midőn Knn.lant.napnl.n.k - B -
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egy törők tisztviselőt láték több alája rendelt hivatalbeli szolgák
kal egy oldalutczából előjőni ’s egy tőlünk nem messzeeső sütő 
boltjának tartani. Ez még a’ mellettem restül dohányzó néhány 
török’ ujvágyát is föl látszott gerjeszteni, mert hamar a’ félretett 
papucsokba szöktek ’s a’ bolthoz közeledtek, meUy példát magam 
is követtem. Egyike a’ szolgáknak a’ magával hozott mérlegen 
épen az árulásra kitett kenyereket’s czipókat mércsélte, mig a’ sü
tő, görög nemzetbeli, mellette bűnös orczával állott. Néhány darab 
kiállotta ugyan a’ próbát, de most a’ török egy hátrább fekte
tett rakást nyomott elé, ’s darab darab után pattant fel a mér
legben, mint a’ kiszabott súlyt meg nem ütő. Erre a tisztvise
lőnek egy szinte észrevehetlen hunyorítása következett, mire 
kísérőinek egy ike kalapácsot’s egy jókora szöget vön ki széles 
övéből, ’s inig a’ másik szolga a’ csalfa sütő’ fejét oldalt az 
ajtófához nyomta, meghúzván egy kissé a’ fülgombot, azt min
den fölösleg szó nélkül oda is szegezte. Most a’ biró övén füg
gő Íróeszközét vette elő, néhány szót jegyzett, ’s azzal kíséreté
vel együtt dolgára ment. Azalatt a’ konstantinápolyi suhanezok 
nagy számmal gyűltek fel az ajtó’ elébe ’s a’ szerencsétlent 
gúnyolták, kaczagták; utánok a’ lompos, bitang kuvaszok, Stam- 
bulnak e’ szabadságszerető lakosi, jövének, ’s a’ szegény sütő’ 
minden riaszlgalása mellett is egyik czipót a’ másik után kapák 
le az asztalról. — Két óra múlva ismét megfordulék az almei- 
danon, ’s ez mégis úgy ment. Csak naplementekor, midőn a’ 
minaret’ ájtatos imánja imádkozásra hiv, bocsáttatik fel a’ bűn
hődő. Ha az igy meglakolt másodszor esik ugyanazon bűnbe, 
a’ felsőség figyelmez arra, hogy a’ szegezés ne a’ már meglevő 
nyíláson történjék, hanem a’ szeg uj utat törjön magának. Azt 
vettem észre, hogy a’ konstantinápolyi sütők igen mélyen le
húzzák fezeiket ’s turbányaikat, kétségkívül mivel e’ szégyenje
lektől tartanak, vagy a’ netalán már meglévőket fedezgetik. — A’ 
mi hatóságink sokkal szelídebben bánnak sütőinkkel és m égis..!“

Hí r l a p i  o r z á s o k .  Korunk’ egyik bélyegző vonása — 
igy Írnak Be r l i nbő l  a’ hannoverai hírlaphoz — hogy köztünk 
is fog egy hírlapírói egyesület alakulni, mellynek czélja, a’ hír
lapokban és általok történni szokott utánnyomtatásnak gátotvelni. 
Bármilly dicséretes e’ szándék, mégsem fog az sikerre vezetni 
mindaddig, mig a’ jobbak’ igyekezetét, mint Francziaországban, 
t ö r v é n y  nem támogatandja. Több hírlapunk van itt Berlin
ben, mellyek, e g y e d ü l  utánnyomásból élnek,’s mellyek a’ szem
telenségben annyira mentek, hogy meg sem nevezik a’ forrást, 
mellyből merítettek, nehogy saját, teljes meztelenségük kites- 
sék. Francziaországban a’ nép’ jogérzete olly élénk, hogy az e’ 
literatúrai zsákmányolást minden törvény nélkül is kárhoztatná 
s meggátlaná, annyival is inkább, mivel a’ p o l i t i c a i  hírlapok, 

jó példával menvén elő, megfizetik hirlaptársaiknak a’ tőlök vett 
levelezéseket. Nálunk eszébe sem jut senkinek, hogy illyes ár
tatlan kölcsönnel a’ másét bántja, ’s már azt is nyereségnek kell 
tartanunk, ha megnevezik a’ kölcsön’ kútfejét, mit azonban a’ 
legelső lapok is számtalanszor elmulasztanak. Halljuk azonban 
hogy a’ Németország’ külön tájain keletkező hírlapi egyesületek 
a’ német szövetséggyüléshez fognak fordulni’s az utánny omtatás 
ellen már kiadott általányos törvényhez részökre egy védő pót- 
lékczikkelyért esedezni, miután amabban rólok nincs semmi em
lékezel. — Ha a’ németek igy írnak, mit szóljunk mi magyarok?

Mull S zázadunkban lemásoltuk azon tantalusi dicsekvés
sel irt hirdetési az „óriási léghajóról/4 a’ surreyi zoológiái kert
ben, s int a’ nagy dicsekvés’ eredménye: „Május 24-kén — 
mond a tudósító — 10,000nél több ember gyűlt össze a’ kert
ben ’s környékén a’ nevezetes ballon’ fölemelkedését megtekin- 
tendők. A’ ballon’ külseje órakor keveset ígérő volt, rán- 
czoktól fityegve lógott egy pár gerendáról le a’ tó’ közepe felett. 
A’ nép végre türhetlenkedni ’s kiáltani kezde: Ballon, ballon! 
eresszétek fö l! föl vele! Ez intés néhány alatta állót reábirt, 
hogy a’ gépely’ töltéséhez kezdjenek, a’ mi elég sebesen ment 
véghez; azonban csakhamar látható vala, hogy a’ ballon nincs 
csak egyetlen egy emberi lénynek is elbirásárá építve , ’s már 
fogadások is tétettek felszállhatása ellen. A’ csolnak sem igen 
akart mutatkozni. Ekkor a' karzat is elkezde türhetlenkedni \ ’s 
kiabálása összevegyült a’ tó’ partján állókéival. Végre megjelent 
egy csolnak a’ tóban, póznára kitűzött czédulával, hogy a’ ballon 
nem szállhat fel; hanem kárpótlásul, mihelyt besötétedik, egy 
Vesuv-kitörés fog adatni. Szégyen, szégyen! a’ népet lóvá ten
n i! a’ publicumtól pénzét kicsalni! igy kiálta ezer hang. Egy 
czédulahordozónak, ki az említett szájas hirdetéssel a’ nép közzé 
merészkedett, ezédulája ezer darabokra szaggattatott ’s maga 
alig menekheték meg ép háttal. De ennél nem maradt. Némely- 
lyek köveket kezdének a’ ballon felé hajgálni, mi által annak 
töredékenysége csakhamar kiki előtt világos lön, mert a’ kövek 
egyik oldalon be ’s a’ másikon kirepültek. Mihelyt ezt észreve- 
vék , mindinkább nagyobb fokra hágott a’ nép’ diihössége, ’s a’ 
kövek sőt penny darabok özönnel repültek a’ ballonra. Minden 
uj hasadásnál uj hurrah, ’s kevés perez alatt a’ ballon teljesen 
hasonlíta egy golyózáportól ostromlott katonazászlóhoz, ’s a’ 
gőz mindenfelől előnyomúlí. De a’ kövek sok szegény munkást 
is találtak, kik a mennyire lehetett csolnakok által menekedtek 
meg nem minden emlékeztető jelek nélkül a’ csatából. A’ nép most 
a’ ballont át akará vonni magához, hogy azt egészen szétszag
gassa, hanem a’ kötél elszakadt. Ellenben a’ gerendák, meílyeken 
függött, a’ karzat’ egy része ’s más fák elpusztíttattak, sok 
ablak is bezúzaték az uj ablak-menageriában. Később néhányan 
a’ pórnépből a’ kert’ tulajdonását, Crosz urat, törekedtek előhur- 
czolni, hogy saját tavában megfúrösszék, mit alig háríthatott 
el a’ rendőrség. Midőn sötétebb lelt, a’ pseudo-Vesuv’ kezdé tüzét 
hányni, ’s dühe némileg a’ népét lecsendesíté. Mint később tu
domásra jött, a’ ballon azért nem volt képes fölemelkedésre, mert 
hálójok hibázott, ’s Crosz ur felül reá azt mondá, hogy a’ kályha, 
mellyet eleinte használtak, nem működött eléggé, a’ helyébe 
hozott nagyobb pedig a’ kigyula^hatási veszélyt annyira neveié, 
hogy lehetetlen vala el nem határoznia, nem koczkáztatni egy 
emberéletet is a’ ballon’ felszállásával.“

A’ minden gőzösök’ óriása „British Queen44 Curling és 
Young urak’ hajómühelyéből máj. 24-kén bocsáttatott először ki 
a’ Themsébe. Ezen iszonyú hajó 1862 tonna teherrel jár ’s 500 
ló’ erejével bir; 35 lábbal haladja meg a’ leghoszabb vonal-hajót 
a’ brit hajóseregben, azonban csak három árbocza van, midőn 
G reat-W estern  néggyel bir. Ormóján Victoria királyné’ élet
nagyságú képe látszik, a’ királyi pálczával jobbjában , ’s az or
szág’ almájával baljában. E’ hajó, mellynek építésére két egész 
esztendő fordíttaték, a’ brit-amerikai gőzhajózási egyesület’ tu
lajdona, ’s nem sokára teendi első próbautját Uj-Yorkba. A’ 
vizre-bocsátás’ ünnepélyében, az eső’ ellenére, mintegy 7000 
ember részint szárazon, részint ünnepileg diszesített csolnakokban 
vett részt, köztük Cambridge herczeg; a’ herczegnő ’s György 
kir. herczeg, az amerikai követ ’stb.

Jerneg urnák Századunk’ mai számához mellékelt „Szózat“-ában 
a’ 3ik megkezdés’ 4ik sorában olvasható évszám helyett 1835, az 5ik 
sorban pedig 1828 évnek kell állani.

P O Z S O N Y B A N .
Alapító es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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J a v a s l a t
biztos temetési intézetek iránt.

Több mint negyven évtől fogva, tudnillik első hitvesem’ ha
lála óta, elmémbe m élyeden’s majd minden nap újólag feltűnik 
előtte azoknak gyászképe, kik midőn már megholtaknak tetsze
nek, tulajdonképen csak mély álomba merülve, az érzékek’ némi 
zsibbadásától megmerevedve, életüknek legkisebb jelét sem 
mutatják, hanem holtaknak tartatván, örökre koporsóba ’s földbe 
tétetnek, de aztán, tagjaikat a’ földalatti melegség felüdítvén, 
visszajőnek az életre; boldogtalan ’s irtózattal teljes életre, 
mellynél keservesbet, gyászosbat, rettenetesbet gondolni sem 
lehet, midőn bizonyosan tudják, hogy a’ rajtok fekvő földtömeg’ 
szűk rejtekéből szavokat és kínjaik’ panaszait senki sem hallja 
meg, ’s igy segélyt sem várhatnak , ’s végső diihösségbe jővén 
s kétségbeesvén, magokat iszonyúan összemarczangolva, végre 
lélekzetet sem vehetve, másodszor halnak meg, a’ nélkül hogy 
szomorú kimenetelükről valamit tudni lehetne, hanemha ezernyi 
hasonló esetek közül egy vagy kettő csak véletlenül jut még 
élő kedveseik’ ’s rokonaik’ tudomására, ’s ez is gyakran csak 
több nemzedék után, vagy legalább akkor, midőn már többé raj
tok nem segíthetni.

Számtalan más illy esetek után, mellyek az élő embernemet 
érhették ’s mellyek az évkönyvekben szomorú emlékezetül ha
gyattak fen, legújabban (1836) mind honi mind külföldi hírlapok 
egyről tudósítanak Nagy-Szebenből, hol Elsässer alezredes cho- 
lerában megholtnak tartatván, eltemettetett; de midőn kevés 
idő múlva, egy drága gyűrűje nem találtatván, ennek ellopatása 
gyanújába szolgája vétetnék, ez pedig azt erősítené, hogy a 
gyűrűnek urával együtt kellett a’ koporsóba tétetni, nagyobb 
bizonyosság’ okáért a’ holttest kiásatván, iszonyú s Polydo- 
rusnak — mint Virgilius írja — vért izzadó sírjánál borzasztóbb 
látvány tűnt elő, midőn a’ szerencsétlen halott nem hanyatt im
már, mint mikor a’ koporsóba záraték , hanem hason fekve s 
egészen összerágott ’s tépett kezekkel és karokkal találtatott, 
mi a’ körülállókat halálos irtózattal tölté be, melly ámbár nem 
csak az ausztriai birodalom’ valamennyi részébe, hanem a leg
távolabb fekvő tartományokba is eljutott: mégsem indítnak meg 
bennünket — oh sziklánál keményebb szívű embernem! — test
véreinknek annyi szomorú példái, annyi veszélyek, mellyek min
ket is fenyegetnek, végre annyi külföldiek’ ’s ezek közt a hal
hatatlan Hufeland' intései: h o g y  e g y  h a l o t t s e  l e m e l t e s 
s é k  e l  m i n d a d d i g, m i g a’ r o t h a d á s nak, mi nt  a' hal a i  
e g y e t l e n e g y  b i z t o s  m e g i s  m ér t e t őj é n e k, v i l á g o s  
és  l e g b i z o n y o s a b b j e l e i  k é t s é g t e l e n n é  nem t e s z i k  
a n n a k  é l e t  n é l k ü l i s é g é t .

Istenem! milly magas tokát érte el az emberi nemzet a' 
műveltségnek e’ legújabb korban az egész földkerekségen; a' 
tudományok, művészetek, uj találmányok mindenütt virágzásra 
emeltettek, az élet’ szükségére ’s kényelmére mindennemű bá
mulandó tárgyak napvilágra hozattak; még a’ tenger' roppant 
hullámival is daczol ’s azokat semmibe sem veszi mar a’ hajózás1 
mestersége; gőzkocsik’, vasutak’, gőz- és léghajók’ segedel
mével nem annyira utazunk, mint földön, tengeren ’s légben re 
pülünk; ellenben midőn ennyi ’s illy találmányokkal kérkedünk, 
nem jut eszünkbe dőreségünk’ alázatos megismerése, nekünk, 
kik korunknak több mint óriási emlékei között, még nem tud 
tűk magunkat, szüléinket, hitveseinket, gyermekeinket, roko
ninkat ’s többi embertársainkat a’ minden gonoszok’ legmszab 
bika ellen biztosítani, h o g y  e l e v e n e n  el  ne  t e m e t  l e s  
s e r i e k!  mit ha nehéz vagy lehetetlen volna eszközölni, meg
engedném, hogy egyéb földi bajokkal e’ nyomor is békével lü 
rendő; de tudni ’s bizonyosan tudni, mikép e’ rosznak igen cse 
kély költséggel és fáradsággal elejét veheted, ’s mégsem teszed, 
ez valóságos hagymáz, mellyért úgyszólván egész Európának 
pirulnia kellene; mert benne egy tartományt sem ismerek, melly - 
nek minden helye s községe el volna látva olly házzal, hol min 
den ember’ hült tetemei, a’ szokott halotti szertartás után, azon 
kevés időre letétetnének, rnig a’ kétségtelen s bűzös rothadás 
csalhatlanul nem bizonyítja a’ soha többe vissza nem jövendő élet 
megszűntét.

Az ausztriai Uralkodók’ ritka és hasonlíthatlan bölcseségé- 
nek, szívjóságának’s az alattuk levő népek iránti valóban atyai 
szeretetének látszik fentarlva lenni, hogy tág birodalmukban 
nem sokára ne találkozzék olly rejtett, olly távol hely, melly 
minőségéhez képest hacsak egy kunyhócskával is el nem lenne 
látva, hol némi rövid időre valamenny i halott , sőt még az újszülött 
csecsemők’ tetemei is letétessenek, s a’ lelkészek szomszéd la
kából gondosan szemmel tartassanak. I»e hogy ezek ne csupán 
magokban a’ királyi rendeletekben vagy a' törvényekben foglalta» 
sanak és maradjanak, mind az egyházi, mind a' polgári, mind az 
uradalmi hatóságok’, mind végre valamennyi község együttmun 
kálása elkerülhetlenül szükséges. A’ köznép a’ templom, szószékek
ből oktatandó és szívrehatólag, meggyózóleg elébe terjesztendő: 
m e n n y i  r o s z a t  é s  v e s z é l y t  t á v o z t a t h a l  el  e z e n  
ó v ó s z e r '  h a s z n á l á s a  á l t a l ,  e l l e n b e n  m e n n y ,  é r h e t ,  
a n n a k  e l m u l a s z t á s a  m i a t t ;  ’» kétséget sem szenved, 
hogy alig fog valaki találkozni, ki illy üdvös, illy szüksége. ...un
kára tehetsége szerint sokkal nagyobb kész-éggel ne nyújtana 
segédkezeket,  mint m is  .karmire. •. « jeleken, intéznél ...ajd 
minden egyéb életszük.egnek el. be ne lenne.

„ „ „  pedig ill) házak' léte.,lésére f e n l a r l . . . . .  ne™, .„k
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költség kívántatik, tudjuk mindnyájan, kik tapasztaltuk, mit 
képesek véghez vinni csekély tehetségű községek is , ha az 
épületszereknek legalább egy részét az uradalmak adják, ’s mit 
bir tenni a’ kegyes emberbarátok’ bőkezűsége. Valamivel több 
gondot adna az e’ hallgatag árnyak körüli szolgálat ’s őrködés, 
ha ismét nem tudnám, hogy mindenik ’s a’ legkisebb községben 
is találkozik néhány szegény, kiknek ha a’ szülőhelyen kívüli 
kéregetés vagy huzamosb tartózkodás szigorúan (mi már rég 
óhajtandó vala) megtiltatnék, ezek a’ lelkész’ ’s helybeli elöljá
rók’ felügyelése alatt valamelly kórház’ mintájára egy társaságba 
szövetkeztetvén ’s élelemmel és ruházattal illendően elláttatván, 
a’ mondott szolgálatra lassankint alkalmasan fordíttathatnának; 
szoros kötelességük volna pedig, mind a’ netalán visszatérő 
életnek, mind a’ rothadásnak mutatkozandó jeleit azonnal a’ hely
beli elöljárók’ tudomására juttatni, hogy azon esetben, ha ez 
utóbbiak kétségteleneknek ismértetnek , a’ holttest — temetési 
szertartása már előbb véghez vitetvén — a’ kész sírba mindjárt 
lelétethessék.

Véleményem szerint e’jótékony intézet’ létesítésére honunk
ban következők volnának teendők:

1. Adassék ki egy, csak néhány lapból álló könyvecske a’ 
nálunk divatozó nyelveken , ’s több száz ezer példányban minden
felé ingyen osztassék szét, mellynek tartalma az egyházi szó
székekből minden vallású lakosoknak az illető lelkészek által 
szorgalmatosán magyaráztassék meg,  hogy t. i. semmi emberi 
test, bár életnélkülinek tessék, több nap, hét ’s hónap múlva 
sem tartathatik holtnak teljes bizonyossággal, ’s ennélfogva a’ 
temetőben is föléledhet, mig rajta a’ bűzös rothadásnak világos 
és csalhatlan jelei nem mutatkoznak ; ’s azért mindnyájunk’ biz
tossága megkívánja, hogy tetemeink, mig rothadni nem kezde
nek, olly helyen tartassanak, honnan, ha még volna bennük 
élet, a’ többi élők’ sorába visszahelyeztethessenek: a’ holttes
teknek tehát illy hajlékira elkerülhetlen szükség van, mellyek 
néhány hónap alatt az egész ausztriai birodalomban csakugyan 
fel is fognak állíttatni 's mindenütt használatba vétetni. Továbbá 
e’ könyvecskének röviden azokat is magában kell foglalnia, mik 
az illy holttesteket illető bánásmódhoz a’ jó rend’ és biztosság’ 
tekintetéből tartoznak,

2. Minthogy Magyarországban efféle üdvös intézetek sokkal 
czélszerűbben, sikeresebben és állandóbban létesülhetnek akkor, 
ha országgyűlésen törvénybe iktattatnak: azért jónak vélném e’ 
tárgyban valamennyi törvényhatósághoz bocsátandó különös leg
felsőbb rendelet által kegyelmesen kinyilatkoztatni: hogy a’ leg
közelebbi országgyűlésen, mind az e’ tárgynak adandó szerkezeti 
egylorinaság végett, mind az e’ részben behozandó általányos 
kötelező erő’ tekintetéből, ezen ügy minden mások előtt az or
szág rendéinek bölcs tanácskozása alá fog terjesztetni, addig 
azonban, mivel a’ veszély’ nagysága hoszasb halasztást nem tűr, 
a vármegyék’, kir. városok’ és szabad kerületek’ gondoskodására 
bizalik, hathatósan ajánltatván egyszersmind, hogy azt minden 
törvényhatóság teljes erejéből, megkívántaié buzgósággal pártol
va, a körülményekhez alkalmaztatandó helybeli rendszabások 
áltál iránta ideiglen is intézkedni törekedjék, ’s gondját arra for
dítsa, hogy valamint már több megyében jeles sikerre! léteznek 
küldöttségek az árvák ügyében, utcsinálás’, selyemtenyésztés’ 
stb. tárgyában : úgy e’ részben is külön küldöttség neveztessék 

ki biztos temetési küldöttse</ czímmel, mellynek elnökségéta' 
megye legnagyobb tekintetű férjfiainak egyike viselje, ’s tagjai 
köz bizodalommal bíró s a közjó iránt buzgó személyek legyenek, 
még pedig a megye minden járásából minél számosabban; c' 
küldöttség továbbá ollyképen alkottassák, hogy járásonkint külön

osztályokból álljon, ’s ezek’ segedelmével a’járásbeli tisztviselők
kel egyesülve helyről helyre folytathassa munkálatait, leginkább 
annak kieszközlésén iparkodván, miszerint az uradalmak és köz
birtokosságok nem csak mindennemű épületszereket, mellyekkel 
bírnak, ingyen adjanak, hanem a’ költségek’ nagyobb részét is 
valamelly ártatlan alapból vágy a’ tehetősb lakosok’ önkénytes 
ajánlatiból szerzendő késa pénzzel fedezzék, a’ lakosok pedig mind
azon kézi és szekeres munkákat, mellyek nem csak magára az 
építésre, hanem az épületszerek’ elkészítésére s összehordására 
is megkivántatnak, bér nélkül tegyék meg, ’s a’ kegyes adako
zások által ekkép bekerülendő szükséges tárgyakból legalább egy 
szoba a’ holttestek’ befogadására, mellyet fűteni is lehessen, 
ismét egy az őrök’ számára, konyhával és kamarával együtt, mi
nél előbb építtessék, ’s a’ szükséges, de igen egyszerű ’s olcsó 
házi eszközökkel bútoroztassék is föl.

3. Az illyen házakban egy ideig tartandó holttestek’ őrzésére 
és szolgalatjára mindenütt alkalmas személyek rendeltessenek 
olly módon, mellyet a’ hely’ körülményei legczélszerűbbnek mu- 
tatandnak; vagy ha máskép nem lehetend, minden városnak 
vagy helységnek saját szegényeiből és koldusaiból, kik ezért a’ 
helybeli lakosok’ segélyével tápláltatandók, választassanak; mi 
hogy annál bizonyosabb sikert nyerjen, megyei vagy városi rend
szabás által mindenkinek általában a’ mostani lakhelyén kívüli 
kéregetés keményen, bezáratás’ büntetése ’s az efféle kóborok’ 
szigorú megfenyítése alatt, tilalmaztassék; ellenben a’ kebelbeli 
szegények’ sorsa, kivált azoké, kik az őrzendő holttestek körül 
fognak szolgálatot tenni, az uradalmak’, közbirtokosak’, polgárok’ 
és lakosok’jótékonyságába’s bőkezűségébe különösen ajánltassék.

4. Választassék mindenütt, a’ helybeli legjobb erkölcsű la
kosok közül, a’ járásbeli küldöttség’ befolyásával, néhány férjfiú, 
inennyi t. i. a’ hely’ terjedelméhez képest szükségesnek fog lát
szani, a’ lelkész’, helybeli biró’ ’s esküitek’ felügyelése alatt az 
intézetre szorgalmasan vigyázandó ’s arra is szolgálandó, hogy 
midőn valamelly holttestet már rothadni 's bűzhödni az őrök ész- 
revesznek, e’ választott férjíiaknak aziránt lüstint jelentés tétes
sék, ’s közülök legalább kellő, a’ halottnak közel rokonival, kik
nél t. i. az meghalálozott, a’ hely’ színére menni tartozzék, hogy 
miután a’ dolog szorosan ’s lélekisméretesen megvizsgáltatott, ha 
az elkezdődött rothadásról többé nincs kétség, a’ holttestet azon
nal, de csak a’ mondott vizsgálók’ ítélete ’s engedelme mellett, 
el lehessen temetni; önkint értődvén egyébiránt, hogy ha vala
melly holttestben az őrök a’ visszatérő élet’, természeti melegség’ 
’s lélekzet’ némi jeleit észreveendik, e’ körülményről a' birák és 
lelkészek az illető helyen rögtön jelentést lenni ’s orvosi segélyt 
kérni tartoznak; végre a’ föléledési esetek a’ hatóságok által a’ 
nmélt. magyar kir. Helytartó-Tanács’ utján a’ legfelsőbb helyre 
jelentessenek föl, azután pedig a’ hírlapokban mindenütt közölles- 
senek és mindenfelé nyilványíttassanak.

Ezekhez még több ’s az illető czélnak talán jobban megfele
lő rendszabásokat fognak részint a’ főkormány részint magok a’ 
hatóságok adhatni; itt csupán a’ b i z t o s t e m e t é s i  i n t é z e t e k ’ 
tervének első vonalait röviden rajzolni elégnek tartottam. K.

Miksa ba jor  herczeg E g y i p t o m -  és Nubiában.
Cai ro ,  április’ 25. Alexandriából eddig a’ Níluson az al- 

királynak egy gőzhajójával rendkívül sebesen, három napnyi 
rövid idő alatt, tevők meg utunkat. Ibrahim  basa’ palotájában 
már minden el volt készítve fogadtatásunkra ; e' palota illatozó 
kertek’ közepette a’ Nílus’ partján fekszik, s varázsszépségű 
kilátással bir a’ városra; mi abban azon felséges levelitekbe szál-
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lőttünk, menyeknek pompás butorozatában ’s kiégésében kele.il 
fény vetélkedett az európai nyugat’ finom Ízlésével. Ő fensé-e 
m k s a  herczeg az alkirály’ részéről a’ legnagyobb kitüntetéssé 
fogadtatott, s nem kevesebb szívességgel látá ő az utazó társa
ság’ valamennyi tagját. Az öreg Mehetned Ali rendkívül érdeklő 
férjfiú, ’s barátságos és szelíd magaviseleté által az idegenekre 
nézve igen kedveltető valamivel bir. Nyolcz szép napoAoltenk 
igy Egyiptom’ világhírű fővárosában, melly időt a’ legjelesb, igen 
számos és kivált az európaiakra nézve érdekes nevezetességek’ 
megtekintésére szentelénk. Februarius’ 28kán végre ismét el
kezdők nílusi utunkat folytatni Felső-Egyiptom felé, mire a’ 
basa három pompásan fölkészített bárkát adott ő fensége’ ren
delkezése alá. Különösen az első, melly a’ herczeg’ számára 
rendeltetett, gazdagon volt ékesítve arannyal és selyemkelmével. 
O fenségén kívül ebbe a’ két Buseck báró szállott; a’ második
ban a’ herczeg’ udvari cavalierja Häusler ur foglalt helyet, a’ 
harmadik pedig konyhául szolgált; sajátságosak e’ bárkák’ rop
pant magosságú vitorlái, ’s a’ velők-bánás nagy ügyességet kí
ván, különben igen könnyen okozhatják a’ hajó’ felborulását. Így 
evezénk, kedvező széllel, a Nílus’ hullámain, áldott termékeny 
völgyén keresztül, ’s igy tanultuk e’ hires és dicső folyamot 
egész magas érdeme szerint becsülni. Azonkívül, hogy a’ tarto
mányt, mellyet öntöz, termékennyé teszi, vizét is igazán becses
nek nevezhetni, mert — a’ mennyire Felső-Egyiptomot keresz- 
tülfolyja — igen tiszta ’s fris, és igy jó italú, a’ nélkül hogy a’ 
gyakor veleélésnek az ivókra nézve ártalmas következése volna. 
Tizenötnapi felette kellemes hajózás után elértük a’ hajdani The- 
bát, de ez úttal az ottani jelességek’ megnézésére nem fordítónk 
időt, hanem késedelem nélkül tovább eveztünk az első zuhatagig 
(cataracta). Itt kénytelenek valánk, a’ basa’ bárkáit, mint a’ zu- 
hatagokon járásra igen nehezeket, fölcserélni más könnyebbekkel, 
’s kaptunk is néhányat, mellyek’ legénysége feketékből állott. 
Azon tekintet, mellyet itt a’ rohanó folyam mutat, szintolly egyet
lenegy mint felséges. Itt látszik az magának utat nyitni a’ rop
pant, ’s mindenféle, gyakran a’ legfestőibb alakú márványszik
lák között ’s ezeken keresztül, mellyek daczosan szegülnek ellen 
a’ zuhogó hullámoknak. A’ valóban idylli Philae szigetre menénk, 
mellyen szép ’s messze terjedő templommaradványok láthatók 
Cleopatra’ idejéből, aztán a’ zöld habokon a’ nubiai partok’ ko
szában evezvén, mindig kedvező széllel, Wadi-Halfához érkez
tünk. Innen a’ második zuhatagba menénk, egyiptomi utunk’ fő
pontjára, melly Dongola birtokban 2 ’/2 fokon fekszik a’ rákjegy’ 
naptérítője felett. Visszamenet az előidőnek számos emlékeit, 
mellyekben Nubia ’s Egyiptom oily gazdag, vevők szemügyre. 
Ezek közül csupán az isambuli sziklatemplomot nevezem meg, 
60 lábnyi magas őrtornyával; továbbá Doer’, Hamada , Saboa , 
Gerf-Husszein’, Kolarse’, Meroe’, Taffe’, Dabot’ templomait Nu- 
biában; Com-Ombos, Edfu-Edne templomokat Egyiptomban; 
végre az obeliskokat, sphinxeket és a’ királyok’ sírjait Thebá- 
ban. Maier festőn kívül Buseck Károly báró, ki tájfestési remek 
ügyességéről isméretes, szép albuma’ számára ezen épületi em
lékek’ legnevezetesbjeiből néhányat lerajzola. Április’ 9kén ismét 
Cairoba érkeztünk. Holnap a’ pusztán keresztül Palaestina felé 
indulunk, karavánunk 60 tevéből álland, 's ez legnagyobb mind
azok között, mellyek valaha privát személyek’ részéről Cairoból 
kiindultak; reményijük, hogy 15 nap alatt a’ szent földre fogunk 
érkezni.

1 p a r v i 1 á g.
Ha meggondoljuk, hogy hazánkban, eddigi cselekvőségünk 

hez képest csakugyan meglehetős számú nevezetességgel bírunk.

de eszünkbe juttatjuk egyszersmind azt is, hogy azoknak meg- 
ismértelésében olly re.telkedók, mondhatnám visszatartózkodok 
égjü n k : nehezen Ítélhetjük meg, szerénységünknek kell e ezt 
inkább tulajdonílnunk, vagy titkolózásunknak. Annyiszor hallani 
mondani, hogy nemzetünk’ fóbélyegei közzé tartoznak a' vendég- 
szeretet és nyiltszivűség; tapasztalásomnál fogva azonban szinte 
hajlandó volnék ez utolsót kétségbe vonni. A’ nyiltszivúaégnek 
egyik ága a’ közlékenység ; mi pedig semmik sem vagy unk ke
vesebbé, mint közlékenyek. Megengedem, hogy ez nem mindig 
igy vala; de a’ titkolózásban alkalmasint kissé tulságoskodunk. 
Mi szükség p. o. rejtegetnünk régiségeinket, minők: oklevelek, 
pénzek stb., hisz mindezektől senki sem foszt meg bennünket;

vagy mi szükség hallgatással mellőzni azt, miről meggyőződé
sünk szerint szólnunk kellene! Vagy nem akarjuk e, hogy a'jót, 
a hasznosat mások is megisinérjék ’s utánozzák ? Kz legvasta
gabb önség volna, melly valaha emberben létezett. Pedig, ne ta
gadjuk, sokat csakugyan e’ miatt nem ismértetünk meg honfi
társainkkal; nem akarván, hogy mások is szedjék az epret, vagy 
mások is gy önyörködjenek ebben vagy amabban. Ha tehetném; 
gyökerestül száműzném szótárunkból az önzés’ minden sarjadé
kát, mert soha általányos emelkedésre nem jutunk, inig egy
mástól az önség elszigetelve tart.

A’ liallgatagság’ tengerét, mellyben fuldoklunk, egy cscp- 
pel megkevesítendő, czélszerűnek tartom megismertetni közön
ségünkkel ama’ c zukorgy  árt, melly Vas vármegyében, gr. 
Erdödy Kajetán’ Pereszteg nevű falujában, ezelőtt két évvel állít
tatott, ’s a’ Jelenkor tavaly i számainak valamely ikében csak futó
lag említtetett meg. — E’ gyárt Dnb Albert, volt uradalmi szám- 
tartó ’s mostani gyárigazgató, alapítá. () azonban oktatóinak utmu- 
tatásit nem egészen kielégítőknek találván , Prágába utazott az 
ottani gyárigazgató ur’ ismeretivel megbarátkozandó; utóbb fjeit 
ner urnák, a’csécsényi gyár’ igazgatójának isméretségébe jővén, 
ennek tapasztalásit ’s kémlelödésit is magáévá tette, ’s így, alapos 
isméretekkel gazdagul tan, egyszersmind saját búvárkodás)' után, 
olly mű- ’s iparágat lélesíte, melly nem csak az uradalomnak 
nyújtaná bő hasznot, hanem a’ jobbágyságnak is jövedelmező ke
resetágat nyit. Azonkívül ugyanis, hogy a czéklatermesztésböl 
mind marháik’ tápláltatása, mind pedig a répáért kapott kézpénz 
nyári szorgalmukat szembelünőleg jutalmazza, még téli időben is 
folytonos kereselmódjok van a’ gyár körül megkívántaié munka
napi-díjából, 8 —10 garasával naponta, s ugyanannyival ejenkint, 
mindenkor 40 személyre. Igaz ugyan, hogy még most a’ repa- 
árból nem vonnak olly nagy hasznot, mint aránylag vonhatná
nak; mert mázsáját csak 5 ezüst garasával adhatják el; de mind 
e’ mellett is sokkal több tiszta haszon marad egyegy hold 
földnél, mint ha bármi más vetcmény termesztenék benne - 
A’ gyár maga lehelő legnagyobb egyszerűséggel ’« gazdaságos 
költségkimélette van építve, annyira, hogy ki illyes intetett 
s z o k o t t  alakját isméri, egészen elcsudalkozik. Itt ugyanis 
„ ,m említve . . . .  bőgj ea„pán mag,»ebéi vasvarra ■ * - . « -  
az egy répámé,azö-gepelyen « egyetlenegy k,..eeru .»Jlnn kt.nl 
semmi különös ...érkezeti, '» tlragaságn eromb nme., a a. eg 
készület csak eg, pár sznrégépelybi,, a a
kazánokból áll. De épen ezen ,g ,a ,eru .eg  okozza, Imgy n ™ 
raaka- gyár' fenmaraJáaára, hanem viragza.ara i. bi.lon azon I

k V. „v V „mit télen feldolgozott 5400 mázsábólhatni; ez okozza, hogy a múlt leien ■ fc . ^
A--, rvukor az egyetemes koiisege* inri

n,ert *>*• k w w - ‘ H rm arta  kirt e  ndt- ^  g  „ .......... .. rh u n to , a ke-

hen, hogy itt » BHre '| . j,r„gató ur, hanem Igm
vési, rokí, azeazt kepe. j  érinek , bog,
kellemes izu * 1,a'u *e 1 1 '
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az eszterházi czukorgyárban seri ugyan nem, de ellenben, a 
kisatuit malátából (répatörkölyből) igen jóféle hasonszenvi (ho- 
moeopathicus) kávé-pótlékot tudnak készítni. Kemenest.

(Természet.)

„Nicolai  I.“ gőzös '  egese.
A’ Nicolai I. nevet viselő gőzös, Stahl kap., 132 utazóval 

’s 33 hajóssal, Sz. Pétervárából Travemünde felé telt útjában 
máj. 31. este 11 és 12 óra közt Gross-Klülz alatt, mintegy mér- 
földnyi távolságra a’ travemündei kikötőtől, meggyuladt. A sze
rencsétlen eset’ körülményesb leírása következő: ,,A’ kiindulást 
Sz. Pétervárból legszebb idő kiséré; tegnap reggel (máj. 30.), 
a’ posta Rügennél átadatott. Este mintegy 11 órakor, miután már 
minden aszszonyságok ’s gyermekek fekvőhelyeiken valának, de 
a’ férjfiak még a’ vacsora- vagy játék-asztaloknál ültek, egyszer
re rémítő kiáltás hallaték, hogy a’ hajó ég! Csakhamar látható 
is lett a’ füst és szikrák’ fellobbanása azon helyről, hol a’ fűtő
kamara volt. Stahl kapitány, lélekéberségét megtartván, a’ gé- 
pelynek még hatékony erejét használva , azonnal a’ part felé haj
tatott és csak kézi fecskendőket használtatott; mert a’ gépely’ 
megállítása ’s a’ gőzfecskendő’ használása által, az elegendő 
csolnakok’ hiánya ’s az igy bekövetkezendett zavar ’s tolakodás 
miatt, hihetőleg mindannyian vagy a’ lángokban vagy a’ hullámok
ban fogták lelni halálukat. A’ tűz olly sebesen gyarapodott, hogy 
csak épen kiköthettek Klütznél, mintegy 100 lépésnyire a’ szá
raztól. A’ 33 főre ment legénységen kívül 132 utas és 11 kocsi 
volt a’ hajón. A’ rémülés és zavar már most főpontját érte; kiki 
első akart megmenekedni; néliányan a’ vízbe ugrottak, mások 
erőszakkal akarák a’ csolnakot elereszteni, de a’ rnelly eltörött. 
Egyébiránt mind megmentetett, ötöt kivéve. A’ 11 kocsi közül 
kettőt tengerbe vetettek, a’ többi elégett, valamint az utasok’ 
podgyászainak nagyobb része. A’ posta-bőrzsák, valamint három 
futár’ sürgönyei, nem mentethettek meg. Kész pénzből csak egy 
hordó arany volt a’ hajón , de a’ mellyet megkapni reménylenek. 
Stahl kapitánynak, ki csak az utazók’ szabadítására gondolt, ha
sonlókép oda vesztek holmija ’s papirosai. Az utazók’ nagyobb 
része czipő ’s fejtakaró nélkül érkezett meg Trawemündebe. A’ 
hajó egészen a’ viz’ felületéig leégett, azonban sietni fognak a’ 
hajó’ aljából a’ még lehetségeseket megmenteni. A’ hajó Lon
donban kármentesítve van. A’ kigyuladás’ okáról még semmi bi
zonyost nem mondhatni; részint azt gondolják, hogy a’ nedve
sen még jéggel vegyes felrakott szénből gyúlékony gas fejlett ki, 
mások azt hiszik, hogy a’ tűz alkalmasint a’ gépelyből eredeti.

Lót enyész t é s  Schwe i zba n .
Már néhány év óta létez Genf, Waadt, Freiburg és Bern 

szomszédos cantonokban , Schweizban , egy társaság a’ romani 
Schweizra nézve olly fontos lótenyésztés’ javítására, ’s melJy- 
nek ébresztésére s fölemelésére évenkinti versenyek ’s díjelosz
tások tartatnak. E társaság épen nem a’ lófényiizés és mulat
ság értelmében alakult össze, nem tart futás-versenyeket, egye
düli ezélja csak erős lovakat képezni a’ szántásvetés-, pattantyús- 
ság-, fuvar- és posta-szolgálatokra; innen csak olly lovaknak ada
tik díj, mellyek legsebesebben ’s legtávolabb visznek nehéz terhe
ket egyenetlen utón vagy homokon, mellyekkel leggyorsabban 's 
legmelyebben szánthatni. Uly versenyek már többször tartattak 
mindig növekedő sikerrel, Payerne mellett Waadtban.
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Vesz az ember egy nyílással ellátott bödönyt, tele rakja 
az elteendő zöldséggel negyedrészét; a’ nyílásba egy vasfonalra 
(drótra) kötött kénbe (büdöskőbe) mártott kanóczot helyez, melly 
meggyujtatik, ’s hogy a’ zöldség némikép felrázassék ’s a’ kifej
tendő kénsavany attól lassankint magába szivassék, a’ bödöny 
ide ’s tova mozgattatik. Így folytatja az ember a’ kénezést három
szor négyszer, mig a’ növény, éltető nedve’ elpárolgása után, 
megfőve látszik lenni, ’s ekkor kő edényekbe rakja, mellyek per- 
gamentbőrrel jól becsinálandók, nehogy levegő jusson beléjök. 
Ha az igy elrakott növényeket használni akarjuk, előbb egy pár 
óráig vízben kell megázni hagyni, mielőtt megfőzetnek, és 
sem több idő nem fog kivántatni fövésökre, sem kevesbbé Ízesek 
nem lesznek mint az előszer főzött zöldség. Sóska, saláta, 
spárga ’stb. illy bánásmód mellett teljesen megtartják eredeti 
jóizűségöket.

E l e g y .

Teheránban f. é. januar. óta egy hírlap jelenik meg, az első 
e’ nembeli vállalat Persiában. Egy egész ív vastag papirosból áll, 
két oldalon kőnyomatú betűkkel beírva, úgy hogy az első és há- 
tulsó lap fejéren marad. Legfölül a’ persa czímer látható: egy 
oroszlán, mellynek feje fölött a’ nap ragyog, egyik lába pedig 
a’ világ’ golyójára téve, másika kivont kardot tartva illy felírással: 
,.Az Isten’ oroszlánja mindenható.“ Az egyik oldal a’ persa hiva
talos tudósításoknak vagyon szánva; a’ másik közönséges újsá
gokkal, napi történetekkel, anekdotákkal ’stb. betöltve. Alul ez 
olvasható: „Nyomatott Teheránban , a’ kalifa’ házában, a’ világ’ 
oktatására.“
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A’ hírlapok Sirius és G reat-Western gőzösök’ szerencsés 
próbautjáról sokféle tudnivalókat közlenek. így a’ M. Herald  
egyik uj-yorki lap után írja, hogy egy uj-fundlandi kutya, melly 
a’ Siriuson a’ tengeri utat megtevé , speculalivus gazdája által 
azon megjegyzéssel bocsáttatott árúba, hogy ez az első maga nem
beli eb, melly gőzösön úszott át az oczeánon. Egy yankee a’ 
kutyát 300 dolláron vette meg, ’s a’ föllengő uj-yorkiak ezt kutyául 
olcsónak találók. — Hoskins kapitány igen panaszkodik, hogy az 
amerikai republicanusok, mistress Trollope’ leczkéi’ ellenére is, 
még mindegyre nem szoktak le a’ dohány-rágásról. Néhány rág
csáló gentleman, a’ Great-Westernt meglátogatván, a’ hajószoba’ 
szép padozat-szőnyegeit rútul beszennyezék a’ dohánylével. (Mit 
mondana erre Széchenyi gróf, ki nálunk még az egyszerű köpés 
ellen is annyira kikelt, pedig nem szőnyegre, hanem csak a’ 
deszkaföldre a’ hajófedélen!)

Egy franczia orvos, Bardin  ur, a’múlt évben, hogy a’ magne- 
tismus feletti vitának véget vessen, 3000 fraknyi jutalmat tett ki 
azon álomjárónak, ki világ nélkül szemei’ ’s tapintása’ segedelme 
nélkül olvasni fogna. Egy orvosnak Montpeillerben valóban van 
egy 11 éves leánya, ki bekötött szemekkel Írást ’s nyomtatást 
olvas; mutató-ujját a’ kezdő betűre teszi, de ennél tovább nem 
megy. Nevezetes azonban, hogy azonnal képtelen tovább olvas
ni, mihelyt kezeit hátra kötik, vagy valamelly homályos tárgyat 
tesznek szemei ’s a’ könyv közzé. Apja, mint mondják, Párisba 
szándékozik vele menni. (Credat judaeus Apellál)

P O Z S O N Y B A N .
Alapíta es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Te t eme s  f on t o s s ágú  közles.
A’ hold’ lakosinak hivatalos legújabb jelentése.

Legfelségesebb, felséges, fenséges, nagyméltóságú, emi- 
nentiás, excellentiás, méltóságos, nagyságos, főtisztelendő, 
nemes nemzetes és vitézlő, tekintetes, tiszteletes, nagyérde
mű, t. ez. közönség, polgár, fika, paraszt ’s a’ t. ’s a’ t. 
s a t. s a t. ’s a’ t. minden karú, rangú és rendű legkegyel
mesebb uraink!!!!

Tudják kegyetek, mikint már legrégibb időktől fogva, mi 
alulirt köteles és alázatos szegény szolgái, kegyeteknek állandó 
és örökös hajdúivá, nyilványos és titkos rendőrjeivé tétettünk. 
Jobbágyi és alattvalói kötelességeink’ teljesítésében nem csak 
azon okból kívánunk híven eljárni, mivel az örök végzés ben
nünket olly szorosan, olly elválaszthatlanul egybekötött, hanem 
különösen azért, mert kegyetek’ szép lakhelye, a’ földgömb, 
egyetlen támaszunk, védelmünk, őrzőnk és kezesünk, hogy a’ 
veszélynek, melly ezer meg ezer alakban fenyegeti csekély 
gömbünket, legalább nála nélkül kitéve nem vagyunk, ’s jól 
tudják oh kegy etek! hogy a’ szerencsétlenséget társaságban 
könnyebb elbírni.

Noha nem mondhatnék, hogy hatalmas urunk bennünket 
valamelly különös jótéteményben részesítne — ezt most már 
óhajtani sem akarjuk — tökéletesen megelégedve, sőt tökéletes 
boldogok vagyunk, ha ragyogó arczát szemlélhetjük, ’s ez több 
mint elég, hogy örökös és határtalan háladatosságunkat leborul
va kifejezzük.

Velünk született kötelességünkben mindmáig híven eljár
tunk : könyvtárokat képező jegyzőkönyveink telvék azon vizs
gálatokkal, fölfedezésekkel ’s észrevételekkel, mellyeket kegye
tek’ lakhelyére nézve szakadatlanul és fáradhatlan szorgalommal 
mindenkor tettünk és folyvást teszünk.

Tudva van kegyetek előtt, hogy gömbünk csak egyik olda
lát fordítja a’ földnek, ’s hogy a’ másikat kegyetek soha sem 
látják; de hogy mellyik legyen ezen oldala, azt nem tudjak, 
megmondani pedig, nekünk az illendőség tiltja.

Bizonyosan kedvező körülmény reánk nézve, hogy az
alatt, inig mi a’ föld körül egyet fordulunk, emez 27szer fordul 
tengelyén ’s bennünket a’ pecsenyesütőre emlékeztet. \  annak 
azonban körülmények, melly ek helyzetünket nehezítik s köte
lességeink’ eljárásában akadályoztatnak, ’s mellyek kegyetek 
méltó figyelme alól azon egyszerű okból szöknek ki, mivel a 
hatalmasok igen keveset gondolnak azzal, melly izzadságba ke
rül a’ hiv szolgálat, és mivelhogy a' véres-verítékmérő a jövő 
találmányok’ sorába tartozik. Óvni fogjuk magunkat, kegyetek 
méltó haragját azáltal reánk hárítani, hogy csekély, említést 
alig érdemlő létezésünkre mernénk magas észrevételükért könyö

rögni; távol legyen tőlünk e’ felfuvallsag! Xevelesünk sokkal 
jobb, mintsem illy nevetséges hibába pottyannunk; ha lehat ege.s* 
alázatossággal kegyetek' dicső színe’ elébe terjesztünk némrlly 
nehézségeket, csupán csak mentegetni akarjuk magunkat, e» 
ha mindazt teljesíteni képesek nem volnánk, mit kegyetek tőlünk 
egész joggal kívánnak, bocsánatért esdeklőnk.

Hogy planétánk — engedelmet kérünk e’ vakmerő kifeje 
zésért — mondjuk javítva, hogy ezen parányi tömeg, satellita. 
trabant, vulgo hold, nyomorít lakhelye a’ sokkal nyomorultabb 
és élhetetlen, legalázatosabb alulírottaknak, még forrásban, érés 
ben van, vagy tudományosabban mondva, tökéletesen meg meg 
nem sült, tudják kegyetek, esnem épen alaptalanul követke/ 
tetik, hogy a’ számtalan tüzokádók évről évre újabb-újabb la 
vahéjakkal borítják színét, mellyen csak éltünk'szünetlen kor/ 
káztatása mellett szánkázunk ide ’s tova. He nem csak belseje
nyers és Ing még plane------ holdunknak, hanem azon fele is, mel
lyet elég szemtelenül kegyetek felé fordít, és melly elmellozvén 
minden botránkoztató hasonlítást, oily an, mint az élesztő altat 
kelésbe hozott kenyértészta.

Mint a' nap, fordulása szerint, lassan-lassan gömbünkre 
süt, ezt lágyítja mint a’ viaszai, ’s mi kénytelenittetünk vagy 
a’ világ elől elfutni — mi reánk nézve jobb — vagy az árnyék 
után költözni; igy éltünk szünetlen vándorlás, vagy kereken 
czigányélet. Noha egy napunk közel 14 földi napot leszen, e 
becses időt nem használhatjuk, kényszeríttelvén bagoly' módjára 
az éjt keresni. Kegyetek’ felséges lakhelyét nem is bámulhatjuk 
nappal, hanem csak éjjel, melly éjünket kegyetek — nem tudjuk 
mi okból — ujholdnak méltóztattak elgunyolni.

Nézőcsöveink az újabb időben nagy tökéletességet nyerlek, 
különösen Frauenhofer állal, ki üvegkészítési titkát magával elte 
meltetvén, egyenesen minket boldogított jeles találmányával. 
Igaz, hogy elveit változtatnunk kellett azon iszonyú hévség miatt, 
melly kegyetek’ üvegét big alakjába visszaviszi; e’ körülmény va 
lamenuyire felvilágosítást ad kegyeteknek, miért Írjuk mi leg
alázatosabb jelentésünket asbest papirosra platina irótollal es ol 
vasztott arany léniával.

A’ mellett hogy nézőcsöveink jobbak azoknál, mellyekkel 
kegyetek imittamott felénk kandikálnak, tán szemeink i» éleseb 
bek, úgy hogy tartós, változatlan erősségű alkotmányuk követ 
kezésében tisztábban látunk, és soha sem, mint kegyeink, egy 
szer im igy, másszor pedig amutjy. Ez alázatos megjegyzésben 
a’ legkisebb sértés sem lappanghat kegyetekre nézve, mert ré
szünkről mindkettő durvább, következésképeu szolgai tulaj
donokra mutat.

Jól tudják kegyetek, melly boldogító érzelem ,,a’ hatalma 
sok’ árnyékában bempelygeni;“ nekünk sincs keIIernesb pillana-
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tunk, mint mikor kegyetek’ lakhelye’ árnyékán keresztül hajózunk. 
Ez reánk nézve valóságos hideg fürdő, s mig ez tart, se nem lá
tunk se’ nem hallunk; mi ismét tettleges időnyerés, s mit jól tud
nak azok, kik kényelmesen pihennek az előbb említett árnyékban.

Hivatalos jelentéseink már több ezer év óta megszűntek. 
Ha fillenteni akarnánk, könnyen állíthatnék, hogy leveleink 
vagy elvesztek vagy most is a’ postán hevernek; de illy elko
pott mentségekkel élni nem szoktunk, kegyeteket sem kívánnék 
egyenesen vádolni, hogy bennünket elhanyagoltak, mert jól tud
juk, mikint voltak ’s vannak elfoglalva sokkal fontosabb tárgyak 
által, minők p. o. gyomruk s a t.

Volt idő, mellyben a’ föld’ lakosi velünk nem csak rendes, ha
nem egyenes közlekedésben is állottak, mit a’ számtalan pyra- 
misok és obeliskok, mint megannyi telegraphok, a’ chinai fa l’s 
más egyéb geometriai idomok nyilván bizonyítnak. E’ szép idő
ben az élő teremtmények mélyen érezték, milly szoros atyafiság- 
ba csatolvák a’ természet által, ’s igy az égi-testek is, mint ugyan
azon atyának magzatjai, egész jelenlétükkel tölték az ember’ keb
lét, melly büszkén emelkedett e’ varázsszavak által: mindensét/, 
természet, közszeretet. Akkor, de csak akkor reményiettük a- 
zon óhajtott szívbeli közeledést, melly a’ barátok közt kézszorítás,
a’ testvéreknél átölelés által mutatkozik. Az álom szép volt------
kegyeteket nem vádoljuk; — panasz nélkül térünk vissza szol
gai helyzetünkbe.

Mi szünetlenül ápolgatók mindmáig azon felséges tudományo
kat és művészeteket, mellyek a’ teremtő’ czéljai szerint nem csak 
nemünket nemesítik, hanem, mi főbb, bennünket alkalmasokká lesz
nek kegyetek iránt tartozó kötelességeinknek megfelelhetni. E- 
gész alázatossággal meg kell azonban vallanunk, hogy kegyelek, 
mint most vannak, igen kevés hasznát vennék közléseinknek, 
mert nem tárták érdemesnek velünk együtt haladni. Miért? vizs
gálni szükségtelen; kegyetek mindent megteltek, mit tehettek, 
vagyis mindent elmulasztottak, mit lehetett, majdnem egyedül 
felülfordult külső érzékeik’ korbácsolásainak engedelmeskedvén. 
Távol legyen tőlünk, kegyeteknek szemrehányásokat tenni, sok
kal jobban felfogtuk állásunkat, ’s azért csak ollyasmit veszünk fel 
jelentésünkbe, mi épen kegyeteknek ínye szerint való, ’s mit a’ 
nélkül is nehéz fejők megbirni képes. Különösen nehezíti mun
káinkat azon körülmény, hogy Bábel óta kegyetek ezerféle nyel
ven petyegnek, 's mi több, furcsa fejességgel ragaszkodnak az 
egyszer ide ’s tova, ez vagy amaz csoport közzé tévedett jargon- 
hoz. Valóban remek ut azon egyesülés’ eszközlésére, mellyet 
kegyetek olly igen és par preference szeretnek fitogtatni, ’s 
mellyel most — úgy látszik — a’ vasulaktól várnak! Mivel azon
ban kegyetek mély bölcseségökben elhatározni méltóztattak, hogy 
mindegyik csoportnak, falkának, felekezetnek, törzsöknek (vul
go nemzet) nyelve legjobb, legtökéletesb ’s tőle elválaszlhatlan; 
hogy abban fekszik lelke, esze, szíve, élte ’s mindene: abban 
mi is a legnagyobb alázatossággal megnyugszunk; de kénytele- 
nítteiünk azon legalázatosabb észrevételt tenni, hogy l-o a’ tö
mérdek sokféle nyelv’ tanulásában embereink — a’ seleniták — 
tetemes időt vesztenek, melly idő alatt okosabb foglalatosságok
ra \élhetnék magokat; 2-o bureaunk' személyzete, ’s igy költsé
geink is, olly rendkívüli magasságra emelkedtek, hogy mit ez- 
flott két-három Írnokkal könnyen elvégeztünk, ahhoz most két 
barom első és másod elnök, egy két tuczet referendarius, még 
több titoknok, fogalmazó, egy rakás jegyző, levéltárnok, Írnok, 
gyakornok s a t. s a t. szükségesek, kik ezenfelüli bizonyos 
osztályokba szélednek. Igaz, hogy vannak közöttük, számosán 
fizetésnélküliek, kiket tiszteletbelieknek nevezünk azért, mert 
valóságos dolgozók.
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Ha kegyetek ezen környülállást bölcs megfontolásukba ve

szik, alázatos könyörgésünket meghallgatni és méltatni fogják, 
melly legalázatosabb könyörgésünk abban áll, hogy silány kiürült 
pénztárunkat valamennyire segélni méltóztassanak.

Ismérjük azon határtalan szeretetet, mellyel kegyetek a’ 
pénzhez ragaszkodnak, ’s tudjuk, hogy Shylok  szerint először 
éltöket adják ’s azután válnak meg erszényöktől, ’s azért vala- 
melly egyenes segedelemre számot nem is tartunk; reánk nézve 
azonban mindegy, ha koldulás által szedik is össze adományu
kat; mert ha csak egy rósz krajezárt vet a’ föld’ mindegyik lako
sa a’ számunkra kitett perselybe, a’ 46,666,666 fr. 41 kr. *) pen
gő pénzzel egy ideig eltengődünk. E’ csekély kívánat példátlan 
szerénységünket legszebb fényében tünteti elő; mert tudják ke
gyetek, hogy ezen pénzmennyiség, dicső lakhelyükön, alig ele
gendő, 300 ezer embert a’ hozzájok tartozó ölőszerekkel béke
időben egy évig tartani, kivált ha több köztük az ezredes mint 
a’ dobos.

Köteles béketüréssel elalszunk tehát azon édes remény’ rin- 
gatása közben, hogy kegyetek , alázatos jobbágyi esedezésünket 
kegyelmesen meghallgatni méltóztatni fognak.

Miért kezdjük annyi ezer év óta félbeszakasztott hivata
los jelentésünket most, ’s miért épen magyar nyelven? kegye
tek’ bölcsesége és elméssége előtt nem lehet találóska. Az idő 
a’ történtekkel szoros egybeköttetésben van, mit kegyetek— ha
bár egyikkel ’s másikkal legkevesebbet sem gondolnak is — 
igen jól tudnak. Mit is törnék fejőket a’ múlttal? a’ holtak föl 
nem kelnek!!

A’ magyar nyelvvel a’ föld’ lakosinak egy uj aerája nyílik, 
’s ha a’ magyar tudós színjátszó társaságnak olly ügyes titoknoka 
lesz, ki mély tudományossággal tudja leírni, mikint mozgatja 
fejét, kezét, lábát ’s más egyebét egyik vagy másik színész vagy 
színésznő, vakmerőség volna kételkedni, hogy maholnap több 
Uly ’s más csudákat ne lássunk.

Az égi dolgokról kegyetek igen keveset tudnak, és ezen 
kevés egyenes arányban áll agyvelejök’ minőségével, megfor- 
dítottban pedig annak tömegével. Nem ok nélkül büszkék kegye
tek az astronomiában tett fölfedezéseik ’s előhaladásuk miatt; 
valóban mi kegyetektől annyit várni alig merészeltünk, ismérvén 
az anyagot, mellyből ajkotva vannak, ’s ha egyfelől furcsa ko
molyságukon, mellyel a’ különböző körvonalokat, a’ hyperbolát, 
parabolát, ellypsist, logistikát, cycloidát’s a’ t. ’sa ’ t. olly együ- 
gyűen összevisszakeverik, a’ mint egyik vagy másik égi-test’ 
útját méregetik, mellyel az égi-testek’ távoláról, külső ’s belső 
elrendeléséről mesélnek, gyakorta kaczagunk: megkell vallanunk 
másfelől, hogy kegyetek’ egyéb üzései közt ez nem a’ legne- 
vetségesb, és csodálkozásunkat el nem titkolhatjuk, hogy még 
jelenleg is találkoznak kegyetek közt ollyanok, kik a’ pornyelést 
nem a’ legfőbb jónak tartják. A’ cometákról különösen hibás 
isméreteik vannak kegyeteknek; ezeket valamennyire igazítani 
kötelességünknek tartjuk. A’ cometák valóságos gözléghajó- 
gyorsszekerek, melly eken a’ planéták’ lakosi kisebb nagyobb 
rándulásokat tesznek a’ mulatóhelyekre, fürdőkbe, vagy csupán 
éghajlat-változtatás’ kedvéért. Illy gőzléghajógyorsszekerek az 
egész térben mindenütt rendesen" járnak, ’s a’ számtalan nap
rendszerekhez tartozó planéták’ lakosi egyik rendszerből a’ ma- 
síkba utaznak tapasztalás végett is. Kegyetek csak azokat lát
hatják, mellyek naprendszerünkhöz jőnek látogatóba’s nem tud
hatják, honnan jőnek, mert látócsöveik igen gyengék; különben

A’ legújabb és legbiztosabb kútfők szerint a’ föld’ népessége épen
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könnyen olvashatnák nem csak a' rendszer’, planéta', orszá^’ vá
ros’ vagy helységnek, honnan kiindultak, nevét, hanem a kocsisét 
vagy tulajdonosét is; mert mindezek igen szembetünőleg vannak 
fejér betűkkel felírva a’ gőzösökre. Ezen gőzléghajógyorsszeke- 
rek — a hatalmas kéményeikből párolgó füstöt, lángot és gőzt 
kegyetek a cometa’ üstökének méltóztattak elnevezni — iszonyú 
sebességgel haladnak; kegyetek’ számításai szerint (!!!) némely
nek több száz év alatt végzik utjokat, de elfeledik, hogy az, 
mi időszámlálásuk szerint század, más égi lakosoknak év, hó
nap, hét, nap, őrá vagy tán perez is lehet. A’ gőzösök’ myriad- 
-jai közül kegyetek körülbelől 130-at vizsgáltak csekély eszkö
zeikkel, és ismét ezek közül csak vagy 26tot találtak rendeset, 
vagy kifejezésük szerint ellypticai utót, a’ többinek parabolát 
tetszett kijelelniük. Mi egy cseppet sem csudálnók, ha, hely
zetűk’ következésében, kegyetek egyik rakás gőzösnek egyenes 
vonalú utat, egy más rakásnak pontot határoznának.

Uranusnak és a’ rajta még túl levő — rendszerünkhez tar
tozó— planétáknak szegény lakosi iszonyú sötétségben, de még 
nagyobb hidegben kínlódnak, 's ezek seregesen csődülnek a’ nap’ 
környékibe. Gőzöseik tágosak és igen kényelmesek; egy két 
millió utas minden podgyászával befér, ’s ezenfelül maradnak még 
olly tágos salonok , mint p. o. Kákos-mezeje, a’ nyájas társalko- 
dásra. A’ gőzösök a’ napnak csak bizonyos és meghatározott 
közelibe mennek, őrizkedvén a' megperzseltetéstől; Uranus’ és 
a’ többi hideg planéta’ lakosi ezen excursiók alatt nem csak jól 
megmelegszenek és azon foglalatosságaikat, mellyekhez napvi
lág kell — miilyenek a’ történetírás és philosophia — elvégzik, 
hanem bizonyos ügyes kezelés által, mellyet ők titokban tartanak, 
annyi meleget és világot összítnek edényeikbe, mennyi házi szük
ségeikre egy ideig elégséges. Minap egy illy gőzös szétpattant, 
mert gondatlanul a’ napközelitési határt áthágta; a’ szerencsét
len uraniak — a’ gőzös urani volt — a’ térben mindenfelé szét- 
szórattak; közűlök meglehetős nagy szám a’ földpálya’ közelibe 
pottyant, ’s a’ szegények most örökre forognak, nehézkedvén 
a’ föld és az alsó pláneták közt. E’ boldogtalanokat kegyetek 
hulló csillagoknak nevezik. Különös ötlet! Egy illy uranusi múlt 
martiusban a’ földre esett, ’s egyik lába — gondoljuk a’ bal — 
Csepel-szigete alatt a’ jégbe szorult;*) a’ borzasztó és sziv- 
szaggató következmény tudva van kegyetek előtt, ’s nem mel
lőzhetjük el részvétünkkel együtt teljes örömünket nyilatkoztat
ni azon gyönyörű alakzaton, mellyben az emberi lélek és szív e 
bús alkalommal mutatkozott.

Az égi viszonyokról most írni, vagyis alkalmatlanok és un
tatok lenni nem akarunk; meglehet, hogy jövőben egy pár órát 
e’ tárgyra is szentelnek kegyetek, ha minden szükségeiket ki
elégítették, és ha addig értelmi tőkéjűket kamatokkal együtt meg 
nem emésztették. — E’ kis eltérésért bocsánatot kérünk.

(Vége következik.)

A z  ő t h i m l o r ő l .
Magam’ és mások’ számos tapasztalásánál fogva bizonyos 

vagyok, hogy a’ himlőnek egy gyermekből másba ótása által 
nem csak a’ himlőnek, hanem minden más többekre ragadható 
betegségnek is, minők: rüh, kosz, görvély, buja senyv s. t. elf, 
magvai általvitetnek; a’ himlőótás’ e’ módját tehát, melly szerint 
gyermekből, nem pedig magából az eredeti tehénhimlőből ve
tetik az ótvány, azonkívül, hogy gyéren is óvja az ótottat em- 
berhimlő ellen, mint ezt a' közelebb években több járvány meg-

» )  A z  u r a n i a k ’ k ö z é p  nagysága k ö r ü l b e l ü l  1 8 3  b e c s i  ö l ,  ’s í g y  b al l á 
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mutatta, ártalmasnak merem mondani. — Elhaljuk e tehát ez- 
után a’ himlőőlást? Épennem, mert századokMapasztalasai bi
zonyítják, hogy a’ jó liimlőótás' hasznai igen nagyok. Mit tegyünk 
hát? azon legyünk, hogy a himlőótást, melly magában halznos. 
árthatlanná tegyük; ez pedig csak úgy eshelik meg, ha nem gyer
mekből, hanem egyenesen himlőző állatból vesszük az díványt.

Eddig tehénből szokták a himlőanyagot venni; de mivel mi 
erre hazánkban épen nem, külföldön pedig csak nehezen tehetünk 
szert, a’ dolgon segíteni szándékozván, j uhhi ml őve l  éltein, 
s láttam, hogy ha a’ himlőző juh egészséges volt, a’ juhból \ett 
ólvány hasonló betegítő ’s óvó erővel bírt, mint a’ tehéné. — 
Közel lévén tehát tapasztalataim az érettséghez, közlöm eze
ket, óhajtván minden illetőt serkenteni a’ juhhiinlőnek tehén
himlő' helyébe alkalmazására az ótásban, ’s a’ tapasztalandó si
kernek akár velem, akár pedig a’ közönséggel közlésére. *) ,. V 
juhhimlő tehát tehénhimlőnek pótléka“ — ez az én állítmányom; 
de mennyire valósul ez meg, az idő fogja megmutatni; azonban 
ha— mint reményiem — megvalósul, sokszoros lesz a’ nyereség; 
igy a) nem leszünk kénytelenek sok idő- és pénzvesztéssel kül
földről hozatni — néha rósz — ótanyagot; b) válogathatunk a’juh- 
himlőkben a’ legegészségesebbeket vevén; c) elég ótanyagunk 
lesz, és az ótást, ha a’ tapasztalás parancsolná, legalább min
den negyedik esztendőben ismételhetjük, mit én sok mással ta
nácsosnak is tartok; d) mi fő, megszűnvén egy gyermekből 
másba ótásnak szüksége, megszűnik az átragadó nedvbetegse 
geknek betegekről épekre alvitetése is; mi valóban, ha jelen 
és jövendő ivadékunk’ sorsát szivünkön viseljük, nem kisebb ér 
dekű a’ bujasenyv és rüh ellen már sok országban felállított, 
nálunk pedig még egészen hiányzó vesztegintézeteknel. Meg
győződésemnél fogva mondhatom: ha a bimlőotás mint most 
van, a’ bujasenyv és rüh szabadon garázdálkodhatnak mint ed 
dig, az emberiség’ virágzása sírba dűl ; mert e bajok maga a 
természet által nem orvosoltalnak; ember által sokszor csak 
palástoltalak, azaz külsőképen szépítletnek, vagy az ellenok adott 
méreg nem kevesbet árt magánál a bajnál, és mert szomoritó 
szüleményeik egész nemzetségre terjednek, mint ezt az úgyne
vezett nemzetségi bajok nyilván bizonyítják.

Szükséges e a’himlőanyagot külsőképen a' bőrbe utáni, vagy 
talán jobb ezt más utón a’ testtel érintkezésbe hozni, jelenleg 
vizso-álgatom, az eredményt annak idejében őszintén közlendő.

Dr. I v a n o r ic t .

Angol  koronázási  követek.
A’ M o r n in g  P o s t  következő jegyzékét adja a' koronázáshoz 

Londonba váratott idegen fejedelmek’ képviselőinek, a’ mennyire 
azok eddigelő isniértetnek: „Mig ő felsége’ ministerei azt gondo
lák hogy a’ koronázási ünnepélyt igen fösvényen kell elintézniük, 
Európának valamennyi fejedelme egészen ellenkező gondolko 
zást mutat. Megfontolva, hogy egy fiatal és szép királyné lépett 
e’ hatalmas nemzet’ trónjára -  egy fejedelemné, melly hivató 
sa szerint nem csak political barátság’ egyezkedéseit kőtendi, 
hanem egyik vagy másik kedvelt udvarral házassági kötelék al 
tál is össze fog kapcsoltatni, ezt mindenek közölt a’ legillőbb 
alkalomnak taladák, hogy képviselőiket a’ legnagyobb fényben 
léptessék fel. Sőt ez úttal nem csak minden keresztény ural 
k időházat hanem a’ mahomedi hatalmasságok’ legel.óbbiké! 

L  Törökországot, rendkívüli követalla! la.andjuk képviselve; 
e; tudtunkra az első e’ nembeli példa. A’ padisah képviselőjét már
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róg kinevezte, 's ez már utón van London felé. Legközelebbi 
szomszédunkkal kezdjük meg a sort. F r a n c z i a o r s z á g .  Soltit 
marsai, dalmatiai herczeg, mindenki által ismértetik; ő Franczia- 
ország’ első (?) hadvezére Napoleon után, ’s csaknem vetélkedő 
társa a’ hadi dicsőségben (??), később az ország’ legfőbb polgári 
hivatalaival megbízva ’s e’ mellett tömérdek vagyon birtokosa; 
a‘ választás jobb már nem is lehetett. 1 Veiling ton herczeg e ré
gi ellenségének olly elfogadást készít, melly szintolly meleg le
gyen a’ vendégszeretetben, mint egykor meleg vala lőpor-füstben 
Is szuronyok között. Azonban marsai ő exceájának az udvarko
dás' kötelességei alkalmasint egy kissé terhesek leendnek, mint
hogy egyik térde régi golyóseb által meg van merevedve. Soult 
marsallal számos kiséret érkezik. — A us z t r i a  Schwarzenberg 
herczeg által leszen képviselve, ki hitvesét, az ausztriai biroda
lom’ legszebb hölgyei’ egyikét, magával hozandja; kísérője Traut- 
mansdorff' herczeg ’s egy sereg magyar ’s egyéb nemzetbeli gaz
dag és szép nemesifjúság, azon számos nemzetekből, mellyek 
az ausztriai birodalmat képezik. A’ herczeg’ költséges előkészü
leteiről a’ szárazföld’ hírlapjai már jó eleve szólották. Több mint 
segéde lesz neki E szter liázy, ki mindenben, mi pompát és Ízle
tességet illet, könnyen első leend. Valóban Ausztria ne féljen, 
hogy bármelly udvartól fényben feliilhaladtassék ez alkalomnál. 
O r o s z o r s z á g o t  Stroganoff gróf fogja repraesentálni, amaz 
iszonyú birodalom’ legfőbb nemeseinek egyike. Mint mondják, az 
ifjú Demidoff gróf kiséri, ki irigylésre /méltó nevezetességet 
szerzett magának azzal, hogy uráli gazdag arany- és platina
bányái’ jövedelmét a’ literatura’ ’s művészet’ előmozdítására for
dítja. Stroganoff gróf, mondják, hazája’ legkülönfélébb termékeiből 
fényes mutatványokat hozand magával palotája’ ékesítésére. Ti- 
toknokokon és segédeken kívül még számos herczegek kisérik 
ama’ különböző ázsiai néptörzsökökből, mellyek ötven év óta 
egymásután hódoltak az orosz koronának. P o r o s z o r s z á g  kép
viselőjéül tartományainak talán legnagyobb és leggazdagabb ne
mesét választó Putbus herczeget. Lövenhjelm  Károly gróf, ge
neral, ’s előbb svéd követ Párisban, fog S v é d o r s z á g  helyett 
megjelenni. Ho l l a nd i a  van Capellen báró generált küldi. Dá- 
n ia’ képviselőjéül az ifjú Holstein-Gottorp  királyi herczeg, a’ 
királynak unokaöccse, neveztetek ki. E’ szép herczeg királynénk’ 
azon kérőjének tekintetik, ki házasság által Angolországnak ama’ 
Dániával volt egybeköltetését megujítni törekszik, mellynek An
na királyné’ dicsőséges uralkodása első példáját adta. AVií rt em
ber g’ részéről egyik vvürtembergi királyi herczeg jelenend meg, 
s ez ország’ rendes követe Mandelslohe gróf méltán foglaland 
helyet mellette. Ő felsége’ nagybátyja’ részéről, B e l g i u m b ó l ,  
Ligné herczeg küldetik. S p a n y o l o r s z á g  legfőbb rangú férj- 
tiainak egyikét küldi Florida Blanca marquist. P o r t u g á l i a  
rendkívüli követéül egy slatusministert, egy diplomatát küld, t. i. 
Palmella herczeget. Brigniole marquis és marquisné Pollon 
grófot fogják segítni S a r d i n i a ’ képviseletében. A’ nápol y i  
király, mondják, ministerének uj megbízó-leveleket küldend. A’ 
diplomatia' érdemes Neslora, Ludolf gróf S z i e z i l i  á t képvi
seletiéi e nagy ünnepélynél. A’ f é n y e s  po r t a ,  mint első kö
vetét illy alkalomra, Achmet Ferid basát küldi. Ő exceája hir 
szerint apr. lökán indult el Konstantinápolyból, megrakva kaf
tánokkal, kasmirsálokkal ’s arab illatszerekkel, a’ padisah' ked
veskedő ajándékival, Angolország’ szép királynéjának.
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M ü v i 1 á g.
E’ czím alatt a' Termeszei következő czikkelyt közöl: „Mű

vészetünk’ parlag világában egy uj avatottja tűnik föl a szépmes
terségeknek, kit honfitársaink előtt örömrepeső szívvel mutatunk 
be. Vietoris Antal, Torna megyei hazánkfia ez, kinek több mű
darabját fogjuk időnkint közleni. Ó legtöbb idejét a’ szabott os
kolai tudományok’ tanulásában tölté, 's mint ügyvéd lépett a’ vi
lágpályára. A’ szépmüvészet azonban kora ifjúságától fogva leg- 
kedvesb mulatsága volt. A’ hangászat’ szivandalító gyönyöre, ’s 
a' természet’ bájainak szemlélete láng^s szenvedélyre gyujták 
hangászat és festészet iránt, melly utóbbi iránt keletkezeit von
zalmát, mint a’ kellemekben gazdag Torna megyei völgyek' s 
vidékek’ lakosa, már gyenge korán kitünteté. Örömestebb le
geltető szemeit a’ zöld erdőn ’s csergedező folyam’ tükörén, mint 
emberi hiúságok’ czifrázatin. Később iskolai igába fogva elvona- 
ték a’ tiszta természettől; de mig tanulótársai szünidő alatt gyer
mekjátékaikat űzték: ő rajzolt és festett, mitől felsőbb iskolai 
terhesb pályája sem idegeníthető el, noha részint mesterre nem 
talált, ki őt ebben művészileg gyarapíthatta, részint az er
szény’ fogyta miatt, óhajtása szerinti tökéllyel bírót nem is tart
hatott. O tehát — mi minden dicséreteknek lefffőbbike — önszor- 
galom által képezé magát. Törvényes pályája közben, tapaszta
lás végett Bécsbe ment, ’s egy évig ott mulatósa' idején legin
kább a’ régi hires olasz művészek’, különösen Titian’, Rubens’ 
és Dyk’ dolgozatai szolgáltak neki vezércsillagul; azokéi, kika’ 
természetet olly szentül követték. Mestert itt sem tarthatott; 
de az academiában eleven modellák szerint rajzolt és festett, mi 
neki legjobb útmutatás vala; mert csak a’ természet’ tökélyes 
vizsgálása ’s követése által lehet sajátságos utón járni. Bécsből 
visszatérvén, két évig nagy részét bejárta honunknak, ’s közel 
200 eredeti táj-rajzot gyüjte, mellyek a’ legnevezetesb eddig 
ismért karpátvidéki helyeket ábrázolják, sőt néhány egészen új 
általa felfödözötteket is foglalnak magokban. Különös dicséret
tel említhetjük még csak 25 éves ifjú művészünknek jártasságát, 
’s öntalálóssága által nagy mértékben tökélyes ügyességét a’ réz- 
és aczélmetszésben, hasonlag a’kőre rajzolásban. Méltó dicséretét 
legmeggyőzőbben nyilványítandják müvei, mellyekből minél töb
bet iparkodunk lapjaink mellett közönség’ elibe juttatni. K unossá

E l e g y .
Mehemed A li most már azon sérelmekre fordító figyemét, 

mellyeket az egyiptomi hajdankor’ emlékei európai utazóktól 
évek óta szenvedtek; 's felszólítására dr. Bowring Cairóban 
tervet készített a’ még meglevő régiségek’ maradványinak fen- 
tartására, további fölfedezések’ előmozdítására ’s egyiptomi ré
giségek’ múzeumának felállítására. Dr. Bowring’ javaslata’ kö
vetkeztében Cairóban az egyiptomi régiségek’ fentartására egy 
állandó biztosság alakíttatott, mellynek tagjai: a’ statusministe- 
rek, az angol, franczia és ausztriai főconsulok, az egyiptomi tár
saság’ elnöke 's titoknoka ’s még néhány más személy. E’ biz
tosság’ rendelkezése alá bizonyos mennyiségű pénz adatott, hogy 
képes legyen, a’ templomokat, sírokat és műtárgyakat a’ pusz
tulástól megóvni, ’s a’ még fenálló emlékekről terjedelmes tu
dósításokat szerezni. Az említett biztosság’ megegyezése nélkül 
egy régiség-emléket sem szabad elvinni, sem valamelly kiásást 
megkezdeni vagy folytatni. Ugyanazon biztosság az Egyiptomot 
látogató tudósok' búvárkodását könnyítendi, és szükség’ eseté
ben segítségökre is lesz ; de egyszersmind arra is fog vigyázni, 
hogy azon pusztítások, mellyeket részint a' pórnép’ tudatlansága 
’s kincsvágya, részint az utazók’ vandalismusa már régóta gya
korlónak, jövendőben elkerültessenek.

Ó cs. felsége Braganza  herczegnő, ki, mint tudva van, 
még nem érte el 26ik évét, szépségét ’s kellemeit megtartó, 
noha egész arczkifejezésében nem lehet meg nem ismérni, milly 
terhesek valónak az esetek, mellyek őt kilencz év alatt válto
gatva érék.

PO ZS O N Y BA N .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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Első esztendei folyam at 1838.

V as  v á r m e g y e i  j a v í t ó -  es munkaház .
Szombathely, jun. 2kán 1838.

A’ javító- vagy munkaházak' szükségét mindenfelé érezik. 
Hazánk' törvényhatóságai is az emberiség’ nemes ösztönétől 's a’ 
műveltség' haladó szellemétől buzdítlatva , az újabb kornak ezen 
üdvös inlézvénye iránt előlépéseket készülnek lenni. Azonban, 
a’ mennyire legalább nyilványos hírlapokból tudhatjuk, ezen ns. 
megyék eddig csak az előlépések körül maradlak. Ürömérzet 
fogja tehát el Vas vármegye’ minden lakóját, hogy ezen üdvös 
intézet honunkra nézve kebelében létesült legelőször * *•)). Ugy anis 
múlt hónap’ 26ka volt azon nap, mellyben — annyi tanácskozások, 
szavalások és gyűlési végzések után — végre munkaházunk 
megnyittatott. Mielőtt azonban ezen intézet’ belső elrendezésé
nek, szabályainak ’s fenállása’ eszközeinek taglalásába bocsátkoz
nám, az emberiség’ nevében kötelesnek érzem magamat, említést 
tenni Bertha  Ignácz első alispányunkról, kinek szorgalma és 
buzgósága adózóink’ pénztárának terheltetése nélkül emelte té
vedett szerencsétlen embertársaink' számára e’ menedékhelyet, 
és Hegedűs Sándor megyei rendes mérnökünkről, ki a’ felállí
tandó munkaház’ tervét ’s alapszabályit példátlan szorgalommal 
elkészítvén, a’ technicai tekintetben szükséges adatokat megsze
rezvén, nem csak az intézet’ felállásának egy nevezetes eszköze 
lett, hanem az ujdon felállottat, első haladásának nehézségeiben, 
majd folytonos jelenléte ’s részvéte által támogatja, elősegíti.

E’ munkaház a’ fékházzal (börtönökkel) ugyanegy födél alatt 
van. A’ megyeház’ pitvarában ugyanis, hol előbb vasrostélyzatú 
szűk lyukakon a’ közeledő felé megromlott levegő ömlött ki; hol 
hat szűk szobában a’ megyének számos rabjai összehalmozva 
tartattak, ’s egymásnak erkölcsi és természeti léteiét az elrom
lott levegő ’s megromlott szív által kölcsönösen vesztegették; 
honnét a’ néha csak gyanúból letartóztatott ártatlanokat, testi
kép mint elerőtlenült tántorgó csontvázakat, erkölcsikép pedig 
mint kiképzett gonosztevőket bocsáták vissza szenvedésök- 
nek gonosz társai rokonaik' körébe: most olt egy díszes külsejű 
épületnek czélszerűen elrendezett belsejében, egészséges, apró 
szobákban, a’ gyanúból befogoltak biztos őrizet alatt tartatnak, 
az elitéit rabszemélyek fenyíttetnek, s a dologra folytonosan 
szoríttatván, a’ javításnak nagy munkája czélszerűbben s eny
hébb eszközök által gyakoroltatik.

A’ hoszan keletről nyugatnak nyúló három emeletű épületet 
a’ bejárás két egyenlő részre osztja. Az alsó emelet, mellybe

* )  Ha nem csalatkozunk, hazánk már néhány illy intézettel bír, ne>- 
szerint A r a d .  N ó g r d d  és T o ln a  megyék; az elsőnek 
tését 1. 1834. F i l l é r t á r ’ lO.lik számában; az utóbbit az 1834. 
H o n m ú v é s z  ismeretté meg 63ik szamában.

néhány lépcsőzet lefelé visz, egészen folyosóval \an körül
véve, mellynek ablakai a' külső épület’ földszini ablakait teszik. 
E’ folyosóra nyílnak éjszaknak és délnek as elkülönözött töm- 
löczök, egy a’ főfallal párhuzamosan nyúló közfal által elválasztva. 
A’ középső emeletben részint hasonló magányos, részint több 
kisebb vétkű rabszemélyekre készített nagyobb tümlöczük, az 
őrterem és a’ kápolna vannak. Mindenik emeletben a’ folyosók 
fűttetnek, mellyek a’ reájok nyíló börtönöket melegítik. A’ leg
felső emeletben van végre a’ várnagy’ lakása, a’ munkaház’ te
reméi 's a’ kórház.

Fenemlített mérnök urnák e’ tárgy ban készített jeles javasla
tát , mellyben az intézet’ czélja, szükséges iránya, belső elrende
zése, alapszabályai és reménylhető hatása rendszeresen és szívre- 
hatólag kifejtetnek, egészen ide iktatnom tán e’ lapok’ határa meg 
nem engedné: jelenleg tehát annak csak azon részeit fogom köz
leni, mellyek az intézet’ műleges elrendezését ’s pénzalapját ille
tik, mik honunkban tán legtöbb nehézségekkel lévén összekötve, 
ezeknek közlése által legtöbb haszon reménylhető.

Megy ei végzés által’ a’ sziirposztó’ készíttetése fogadtatván 
el, az ahhoz szükséges szerszámok következő tőkét kívántak 
váltóban: a’ szövőszéknek (mellyel rabok készítettek el) fája 
került 20 frtba; ehhez szükséges két nyüst, egy ike szűr-, másika 
pokroezszövésére, mellyekhez kívántatik egyenkint 3 darab sas- 
pálcza 18 kr., 528 darab ringszem 3 fr., 2J/4 font spagét 3 fiú
jával 6 fr. 45 kr., munka 3 fr., összesen egy nyiislre 13 fr.
3 kr., tehát mindkettőre 26 fr. 6 kr.; továbbá két borda mun
kával együtt 5 írtjával 10 fr., két sikotér 3 fr., 18 darab kere
kes rokka, mellyeket szinte rabok csináltak, lakatos-munka és 
fa 3 fr. 30 krjával 63 fr., 9 szál ideg 9 fr., 3 kárloló szék slb., 
melly műszerek összesen 200 vfr. 16 krba kerülnek. — Ezen 
szerszámokkal dolgozhalik 24 rab, kik ha bele tanultak, elké
szítenek hetenkint 18 darab 25 sing hoszaságú szürposztót, 
mellynek közép árát 24 v. ftra tehetni. *) — A’ 18 darabhoz 
kell 5 mázsa 40 font magyar gyapjú, mellynek közép árát 65 
v. Íjával vévén, lesz 351 frtot. — A’ munkát igazgató csapó- 
mesternek és legénynek, kik a’ műszerek’ fenlartására is köte
lesek ügyelni, fizetése összesen tesz 630 frtot. — lllyformán 
egyhéti kiadások következők: a’ mester'és legény' fizetése 
1 3  fr. 7 »/2 kr.; kallózástól 12kr.-jával 3 fr. 36 kr.; ehez 1 t öl 
fa 2 fr. 30 kr.; 540 font gyapjú, 65 fiijával számítván, mázsáját 
351 fr.; a’ szerszámok’ romlása 8 fr.; 24 rab' tartusa 21 fr. 
36 kr.; összesen 399 fr. 49*/a kr.; melly összeségel kerek

• )  Illy áron a ’ szombathelyi szürszabók  5 — 600 ré g  jó mmémuse-
gure már a ján l jak  m agokat vásár lóknak .

* • )  Vas várm egye’ mnnkaliázában jelenleg csak  egy mester muki>«l*m-
a’ heti kiadásokból legaláb 5 v. Irinyit  leszállít .
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számmal 409 fra tévén, ha azt a' 24 fr.-jával eladandó 18 vég 
posztó’ árából levonjuk, marad tiszta nyereség 32 fr.

A’ fentebbi számolás szerint e vállalathoz, hogy folyamatja 
esztendőn át tökéletesen biztosíttassék, kellene mintegy 21,000 
fr., melly summát az elkészített 936 vég’ árából 24 íjával 22,464- 
ból levonván, nem: csak az említett alaptőkének kamatja, ha
nem a’ fölöslegből, az elfogadott elv szerint, a szorgalmatos 
rabnak jutalom is kerül ki.

E szerint a’ tőke és kamat biztosítva lévén, reménylhető, 
hogy illy megyében 840 részvény 10 p.ftjával el fog kelni.

Az intézet’ belső elrendelésére nézve ezek javasoltatnak: 
1. A’ munkaházban csak olly rabok alkalmaztassanak, kik leg
alább 7  évi tömlöczre Ítéltettek. 2. Ezek semminemű más mun
kára ne'fordíttassanak. 3. Közöttük a' dohányzás és beszélgetés 
tilalmas legyen. 4. A’ rabok kész pénzben munkabért kezeikhez 
nem kapnak, azonban a’ serényebbek, szorgalmuk’ jutalmazásá
ra a’ meghatározott mennyiségű gyapju feldolgozása után ser
kentésül 1 font húst kaphatnának; utóbb pedig minden font fo
náltól bizonyos mennyiségű díj tétessék ezenfelül a rab számára 
félre, mellyet azonban csak kiszabadulásakor kap kezéhez, ne
hogy szabadságának első napjaiban újabb gonosz tettek’ elköve
tésére kényszeríttessék ; kivévén ha netán családjának óhajtana 
keresményéből valamit küldeni. 5. A dolgozás ideje nyári hó
napokban reggeli 6 órától esti 6ig, télen 8tól délután 4ig tart, 
délben egy óra pihenésnek engedtetvén.

Közgyűlési végzés által a’javaslat nagyobb részint elfogad
tatván, az intézet’ kormányzójául E m é sz t  József táblabiró ur vá1 
lasztaték. Alaptőkéül pedig jelenleg 400 részvénydarabok rendel
tettek 10 pengő fjával kibocsáttatni, mellyeknek mindnyáját ha 
egyesek meg nem vásárlanák, azon nem reménylett esetre a’ 
fcnmaradó rész’ dija valamelly megyei pénztárból fog kifizettetni. 
Ennek folytában a’ gyűlés’ színén tiistint elkelt részvények’ dija 
képessé tévé az intézet’ kormányzását, hogy 20 rabszemélyt a’ 
nevezett naptól fogva 12 rokkával ’s egy szövőszékkel foglala- 
toskodtalhat.

Azon óhajtással fejezem be ezen — nemzeti örömmel telt 
— közlésemet, vajha a’ nevezett mérnök ur, kinek ápoló gon
doskodását a’ kisdedkorú intézet nem nélkülözheti, attól eddig 
mutatott fáradhatlan buzgóságát meg ne vonja, ’s ha tán tette 
nem jutalmaztatnék azon méltánylással, mellyet érdemel, buz
dítsa őt azon nemes ösztön, melly minden haszon’ reménye nél
kül tett eddigi fáradozásainak indítója vala. S **

Kri t ika és  engedmény.  *)
Régen Írtam Kegy ednek. Egésségem’ bomlása tudnillik, az 

ez idei nagyon állhatatlan üdő-járása alatt, kedvemet csaknem 
mindentől elhuzá mi egyébkor gyönyörűségemre szolgált. Itt
ugyan még most is nem tavaszodon ki egészen az ég , azomba 
mutogatják magokat elő-postáji a’ kikeletnek ennek vége fel 
a zöldbe öltözött föld’ színén, és még a’ leverő pesti Szerencsé 
fenségek' fájdalmas emlékezetei után is , lassanlassan redeui 
animi cum lenibus Zephyris, et hirundine primá.

Egy nagyon szívemen fekvő dologban, tartom kötelességen 
nek Kegyedet megkeresni. Talán nem gyanítja Kegyed, hogy 
A asárnapi újságról akarok szóllani. Ez az erdélyi hirlap°nei 
kevés jót, és üdvösségest foglal magában, 's a’ magyar közné 
művelődésére nem kevés hatással van. Mind a’ dolgok, mik, 
előterjeszt, mind a’ mód. mellyel előterjeszti. töbnvire közm

púnk’ jelenlegi legfőbb szükségeihez, 's esze-járásához vannak 
szabva, hozzájárul a’ nagy olcsóság, ’s éppen ezért legjobb 
szándéka mellett kiadójának, gyámolitók nélkül megsziinend.

Óhajtanám valóban, hogy a’ két hazában ezen hírlapot min
den földes úr, minden urasága alatt lévő helység számára hor
dássá. Minél többen hordatnák, annál inkább, czéljához képpest 
(mi a’ fő dolog) tökéletesednék. Ezokért nagyon fájlaltam, mi
dőn a’ Hírnökben a’ magyar hírlapok’ héti átnéztében, (ámbár 
az efféle rostálgató átszemléletek’ ideáját nagyon helyeslem) egy 
Kamcsatkával előfordult hasonlítás miatt, melly ugyan nekem is 
egy kissé hidegnek látszék, a’ Vasárnapi újság’ igen érdemes 
szerzője, annyi forrósággal leszapultatott, sőt még ortográfiája 
is kigúnyoltatott.

Én a’ magyar ortográfiáról azt tartom: hogy oly kevéssé 
van még az, (mind a’ mellett, hogy annyin annyit Írtak róla,) 
akár filozófiai, akár eszthetikai szellemben, akár a’ műveltebbek’ 
egyforma szokásán eddigelé megállapítva, hogy valóban fájt ne
kem azon kemény kritika, mellyhez bizonyára nem egy megnem- 
vetendő észrevétel férhetne. Azért szeretem az effélékben, la 
grande, et non la petite maniere de critiquer, mert egyedül a’ 
széllel béllelt felfúvottakat lenne szükséges ostoroznunk.

Nem kellene megfelejtkezni, miként köznépi hírlap ezen Vas
árnapi újság. Hahogy a’ nép’ értelmét lassanlassan felderíteni 
akarjuk, úgy mostani értelmességéhez lebocsátkoznunk, és a’ 
jelenlegi Vasárnapi újságunkat pártolni kell. Nem szóllok áltáljá
ban, de tudósaink’ töbsége alkalmasint mindenhez jobban ért, 
mint ezen köznépi mérték-vevéshez, mellynek tudása által, né- 
mellyek még lealacsonyitottaknak fs tartanák magokat, azután 
csudálkoznak olvasóik’ száma’ csökkenésén, pedig a’ köznép te
szi a’ löbséget, azt kellene művelni. Nem ferde eszű, hanem 
töbnyire jó, ép itéletü az nálunk ha tudunk eszéhez, és szivé
hez szóllani, értjük indulatait nem fellázítani, hanem lecsillapí
tani , ’s eléggé ügyesek vagyunk önjavára, se nem másztatva, 
se nem ugratva, és szöktetve, lökést adni értelmének.

Kérem tehát Kegyedet, legyen ajállója a’ Vasárnapi újságnak, 
eszközöljen ki engedékenységei iránta. Ollyan okos és derék em
ber annak szerkesztője, miszerint nem szükség attól tartani, hogy 
ne érezze, miként nem állhat másban minden engedmény, mint 
abban, hogy a’ kécségtelen igasságtalanságot megszüntesse,’s így 
mind a’ kritikus', mind a’ kritizáltatott’ érdekei kiegyenlíltessenek, 
mert más szellemben, bármiben is az engedmények veszedelme
sek, mivel igen nehéz, sőt ollykor lehetetlen a’ tettleges és gya- 
korlatos életben, azoknak, nem egy könnyen eldönthető akár ha
tárt, akár mértéket szabni, kivált egy oly felvilágosodott század
ban, mellyben a’ felvergődő értelmesség, nem tette még a’ tudós 
embereket képesekké, az elégedés’ féke’ megszaggattatása után, 
a’ mértéktelen vágyak' árjaira hol taszitottakal, hol önmagoktól 
elszéledőket, a’ megelégedetlenség’ örvényeitől megóvni.

Reméllem, nem igen fog még Edvardy mérnök úr’ mathe- 
maticus feje is, mellyet én nagyra becsülök, (annyiban tökélete
sen egyelértvén vele, hogy sok nem esett még nálunk, minek 
már mind lehetett, mind kellett volna történnie) ezen az enged
ményekre nézve általányosan nem kevésbé lényeges, mint prak
tikus eszmémben, velem ellenkezni.

De legyen szabad ez alkalommal megjegyeznem egyszers
mind, az engedményekről értekező mérnök úr előtt, mint halá- 
roztatolt el már több dolog, mellyet vagy nem kellett, vagy más
képp kellett volna? Ha okát kérdi valaki tőlem, megmondom 
hahogy szabad, és mind alulról, mind felülről vera gratis prae- 
ferunlur.

Közelebb mull ország-gyűlésünk elölt t. i ., noha az 1701 ki)  Betű szerint, a' mint bekiildetett. -4 szerit.
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67ik t. czikk általányosan mindenkit felhí gondolaljai’ közlésére 
a közügyek felett, ezeket nálunk nyomtatásban nem igen szabad 
vala közleni. így hát el nem terjedhettek. A’ pro et csontra az
az: a mellett és ellen, nem járhatta meg, nem dolgozhatta fel 
az olvasni és gondolkozni szerető fejeket. — — Ha ma°-a a’ 
legközelebb, mind múlt, mind jövő história is, nem a’ j°elen, 
vagy ezután legott jövő kornak, (mellynek leginkább hasznot 
hajthatna) hanem csak a későbbi jovendosegnek, és igv kevesebb 
haszonnal iratik: nekem legalább kihűli a’ toll kezemből, ’s nem 
szeretek ott magot elvetni, hol vagy ellenzik azt, vagy félni 
kell a zsengék bolygatásától, nem mintha gondolnám, hogy min
den magvam tökéletes épségü, hanem mivel érzem, miként 
szoktam tehetségem szerint kiszemelni a magvakat, és gáncsost 
szántszándékkal bizony el nem vetek, de hiszen a’ léhás úgy se 
csírázna, vagy legalább nem ’serdülne.

Aem tartatnék e p. o. nálunk, holott az illyetén értekezés 
igen érdekes, és tanulságos lenne, a’ legnagyobb tiszteletlenség
nek, sőt irtóztatő vakmerőségnek, ha valaki megmutatni szándé
koznék, miként vala múlt országgyűlésünk, nemzeti tánczunk- 
hoz hasonló, mellyben szökdécselő boka-apritásokkal végződik 
a’ tánczosnak legfenségesebb lejtőzése, a’ jövendő történetíróra 
bízván meghatározni: kezdődött, folytatódott, vagy végződött e 
aprózásokkal?

JVe tessék neheztelni Kegyed, ha nincs rendszer e’ levélben; 
hiszen levél, nem rendszeres munka, és nem minden rendszeres 
munkábanvan rendszer, és mindenféle a’ rendszer, néha ott van 
legtöbb, hol legkisebb mértékben látszik lenni, végre nem bírják 
kirekesztőleg rendszeres munkák a’ jó és iidvösséges ideákat; 
nemzetet pedig, akármi tekintetben is kiemelni felfelé a’ tettle
ges művelődés’ fejlései’ tájaiba, soha sem állott sehol is erejében 
a’ töbnyire csak oskolai értelemben felfogott rendszerűségnek.

Gr. Desewffy Jó'séf.

T e t e m e s  f o n t o s s á g ú  közlés .
A ’ hold’ lakosinak hivatalos legújabb jelentése.

(Vége.)
Kegyetek’ lakhelyét rendszeresen vizsgáljuk, ’s minden leg

kisebb mozdulásaira vigyázunk. Saroktól sarokig 36 hatalmas 
geoscop (nagyító cső) van felállítva úgy, hogy mindegyik’ tárgy
üvegébe 5 fok teljesen befér; 144 rendes yeonom (földvizsgáló) 
ül felváltva hat-hat óráig előttük ; ezekhez tartozik 72 yeoynom 
(földész-segéd) az idő’ és tér’ följegyzésére; 72 geoyraph 
(protocollisla, vulgo tiloknok), kik a’ földön történteket lelkiis- 
méretesen följegyzik ; 36 yeometra , kik minden hónapban új 
földabroszokat készítenek, fölvevén ezekbe mindazon változáso
kat, mellyek physicai vagy political okok által következtek ; 3600 
titkos geosoph , kik mélyebben avatkoznak a földi dolgokba; 
ezekhez tartozik 7200 geolog, kik különös ügyességgel látnak 
’s tudnak mindent, miről még senki sem álmodott; ezen belső 
személyzeten kívül van közel 18,000 minden rangú és czímíí 
tisztviselő, kik az összegyűlt anyagokból az említett geochr»- 
nika név alatti foliansokat szerkesztik, ’s mellyekből mi kegye
tek’ alázatos alattvalói köteles jelentéseinket vonjuk ki az ál
tálunk már kimondott elv szerint.

Holdunknak semmi atmosphaerája 's igy refractionk sincs, 
de annál tömöttebb azon folyam, melly kegyetek’ lakhelyet min
denfelől beburkolja; ezen lég bölcseink közt heves vitára adott 
alkalmat, többen azon véleményben vannak, hogy ez kegyetek 
agyvelejének kigőzölgése, mások (ezekkel analog) kegyelek 
gazdag phantasiaja’ képzeteinek ’s különösen azon helynek tart 
jak, hova kegyetek legszívesebben szoktak építeni. A’ hypolhe

Sis c8ak azért áU meg máig, meri kegyelek* koponyája rendkí
vül kiürült. A vastag köpönyeget, mind a’ mellett, hogy műaie 
re.nk nagy ügy ességgel készültek, e d d ig  egészen e lm o zd .ta n i nem 
tudtuk, de noha czelunkat tökéletesen el nem értük, némi ön 
luttséggel annyit állíthatunk, hogy csövünkbe több vilá* hat 
nnnt mennyi kegyetek’ hírlapjaiban szokott lenni.

Huszonnégy óra’ lefolyta alatt az egész föld kiterjed előttünk 
mindazzal, mi rajta történik, ’s e’ körülmény eléggé bizonyítja, 
milly fontos lehet állásunk és hivatalunk kegyetekre nézve. Mig 
a’ Great-Western  Liverpoolból JVevvyorkba masz, tüdőszakad- 
va hasítván a’ habokat, a’ föld előttünk 13-szor fordult meg, 's 
ennyiszer látjuk a’ gőzöst úszkálni; csöveink’ keresztfonalaban 
lévén az utóbbi város épen 4 óra 44 első és 5 másodpercz’ múl
tával jön bele Liverpool, honnan kegyetek könnyen meglelik 
földjö k’ és a’ Great-Western’ viszonyos sebességét.

A’ múltról, mint említők, azon okbői nem közlünk kivona
tokat jegyzőkönyveinkből, mivel — a’ példák gyűlöletesek — 
kegyeteknek főfájást okozni nem akarunk. Jól érzik kegvetek, 
milly tömérdek különbség van az egykor és mostan között; a' 
classicitas’ csaknem tökéletes nemléte, az elfajulás ’sth. szó 
imittamott hallatik kegyetek közt, de elhangzik. Ha azonban ke 
gyetek az első okokra visszamenni méltóztatnak — ha csupa kan 
diságból is — emlékezni fognak, milly tartós és következleges 
rendszerrel űzték ’s irtották ki minden időben mindazt, mi — 
utjokban állott; a’kereszt és más fa, tűz, büröklé, börtön és bcktí 
barátságosan válták fel egymást, mint kegyetek’ erkölcsei szeli 
dűltek; ’s reméljük, hogy jövőben a’ tiszta ész és szabad lélek, 
szíves pártfogásuk által, a’ tébolyodottak közt fogja csendes haj 
lékát találni!! Kiküszöbölvén az alkalmatlan vendégeket, min 
den akadály nélkül fejlődnek kegyeteknek azon jeles tulajdonai, 
mellyek kétségkívül sokkal közelebb állítják kegyeteket az egyéb 
teremtvényekhez; ha ezenfelül helyükbe újabb elemeket is hoz 
nak, miilyenek az önszeretet és haszonlesés, mclly elemek csak 
ugyan sebesen gyökereznek és gyönyörűen gyümölcsöznek, kuz- 
törekvésök’ czélját sziikségkepen elérik. \  oltak és vannak ke
gyetek közt olly éles elmék vagy inkább elmeélek, mellyek nem 
csak az egotismusnak, hanem t nélküli anyjunak is ékesenszólő 
bajnoki; szerintük kegyetek’ minden érzelme és cselekvése szint 
úgy alapul e’ szó’ értelmén mint alapulnak az égi testek’ viszo
nyai és jelenetei a’ nehézkedés’ törvényén. E* vitézeket szorgo 
san ápolgassák kegy etek, ők legbiztosabb kezesei a’ jó követke 
zésnek. Volt alkalmunk megpendíteni, milly forrőan ragaszkod 
nak kegyetek a’ pénzhez; előttünk kegyeteknek ezen tulajdona 
csak test véri szeretőire mutat, mert mindegyik pénzdarab szám 
lalanszor fiirösztetett atyjokfiai’ szívvérében. Több ízben kul 
dőltük már innen egy az artnynál sokkal becsesebb éretnem’ 
kisebb nagyobb menő,»égét, Je kegyelek’ vegyi,„I...a, vagy 
v egy miivészei (chimiste) egykissé bgyellenek, « a helyeit hogy 
jó hasznát vennék észinte adomá.nnknak , ezt melenrkó név
alatt ásvány gyűjteményeikbe zárják. . . . .  . . .

Mi„d a’ mellett hogy kegyetek a’ pénzt olly halarlalanol
szerelik, mégsem tudnak vele bánni, kivevén közülük ezen ügye.
financi ereket, kik a’ pénzgvüjté,’ ....... oil, maga. po ezra
emelték, kik egész erével reá adlak magokat, e . k,rek«.,olez
rsak gvűjlenek: de ezen (régi liirzaSkbel származóit) ..,,o l..a ,
kegyeteknek valéoágo. szemlén,veszték. h. nem
kegyetek zsebjeikre, ezek sznk.égképen ege ., ..........................kegyeits. zsciyj , kp(-_ ,Iev eíryene* utón meg
•/ok' erszénvébe örülnek, s i^)zok erszényt „„.lu.-ket a vagvon szokott
menekszenek mindazon **j° ° v
szerezni. . . . • : k alázatosan kegyeteket,

K kél fő elv következese ben kcfjnk
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méltóztassanak a’franczia academia’ szótárának utolsó kiadásában 
„émelly szavak’ magyarázatát megigazítani, hogy jövő jelentése
inkben zavarra okot ne adjunk, mert kegyetek által félreértetni 
nem szeretnénk. így p.o. a’ következő szavak helyett : philanthro- 
pia, hazaszeretet, nemeslelkűség, jóltevőség, tudnivágyás, szor
galom ’s a’ t. ’s a’ t., olvasd: eyoismus; szinte e’ szavak helyett: 
szabadság, függetlenség, érdem, tisztelet, szeretet s a t. s a t. 
olvasd: pénz-.

A’ civilisatio’ bölcsőjéből, tudják kegyetek, a’ tudományok és 
szép művészetek kivándorlónak; hol legyenek most? kikutatni 
mindeddig nem tudtuk. A’ roppant Asia dicső romjait nyomorult 
néptömeg tiporja, melly mozgonykint engedelmeskedik az áldásnak: 
eregette et multiplicamini. — A’ szomszéd szinte roppant Afrika’ 
lakosi közt a’ multiplicatio sem látszik különös szerepet játszani. 
— Az újvilág’ déli részén kegyetek’ speciese a’ természethistoriá- 
ból még eddig (két lábával) nem tudott kilépni, minden republi- 
canismus’ és constitutionalisms’ daczára. Meglehet, hogy a’ mag 
volt rósz; de ugyan jó volt ám az éjszaki. Mit mulat a’ szabad
ság’ földje? Nemde azt vélték kegyetek, hogy azon földdarabról, 
hova menekedetl egykor az üldözött lélek és ész, ezeknek szelle
me tisztulva, lökélyedve, erősödve fog jóltevőleg a’ többi földre 
átsugározni? A’ halhatatlan Washington' szilárd építményét egy 
Jackson hideg marka megrázza, és buknak a’ bankok, buknak 
Europa’ kereskedőházai, ’s a’ magyar gyapjú egy forinttal olcsóbb.*) 
That ’s all. — Kis Európáról — ezen elkényeztetett elég vén 
piperés nénikéről — kegyetek’ jó véleményét és szíves indulatait 
gyengíteni nem akarjuk, a’ nélkül is tudjuk, hogy az mind csak 
galanteria Nézzék csak kegyetek, mikint tánczolnak Albion’ egy
kor zordon lakosi selyem ruhában ’s czipőkben, mikint tolongnak 
kézcsókolásra. A’ boldogok’ — god bless them — egy kis lány
ka lett fővezérük !

Azalatt, mig örömükben a’ britek szökdécselnek, a’ félszi
get’ lakosi egymás’ nyakát szegik. Hihetőleg mind magoknak 
mind szomszédjaiknak a’ mulatság tetszik, különben annyi ideig 
nem folytatnák.

Látták újabb időben kegyetek a 'la  belle francé  és a’ grande 
nationt’l A’ gyönyörű Gaul’ városai ’s falui elég nyomorultak ’s 
piszkosak, valamint földjének müveletlensége a’ meglehetős ron
gyos nagy nemzetével egybehangzásban van. De a’ tudatlan gal- 
lus puffad az olim gloire militaire alatt, ’s ha a’ domination 
universelle' anyagi értelmével fel is hagyott, a’ szellemit még 
hajhássza. Látják kegyetek, mikint veszti lépcsőnkint mindazt, 
mit milliók’ véráldozatával nyert? Nemde vagy a’ nyereség' vagy 
a’ nyerő’ értéke problematique? Tán mindkettőé? Emlékeznek 
kegyetek, mikint csalták a’ népeket poczikfogóba — méllyben 
egyike agyon is zúzatott — festett szalonnával? Látják, mikint 
civilizálják az arabokat — bagnéttal?

A’ nénikének szíve  mindig érzelgős volt, romantisch und 
schwärmerisch, ’s azért oszlott annyifelé. A’ minap egy korcs
mában vagy 28 derék szőke legény ölelkezett, ugyanazon egy 
nyelven köszöntgetvén egymást; de a’ borocska csakhamar eiúít 
vett rajtok, s iszonyú zenebonát vevén észre vizsgálóink, fel-" 
hangzott az „én büszke, mert porosz vagyok; én büszke, mert 
bajor; én büszke, mert badeni; én büszke, mert vvürtemberiri•

*) Ad, vo?em n,aS-var gyapjú; ezen terményt Ujhollandia is árle
szállítással fenyegeti.

én büszke, mert holsteini; én büszke, mert Itesszi; én büszke 
mert frankfurti ’s a’ t. ’s a’ t. ’s a’ t. vagyok ;u ha a’ rendőrség 
jókor oda nem ér, a’ szegény kocsmárosnak irgalom nélkül ösz- 
szetörik zúzzák minden üvegét, székét, asztalát’stb. egymás
nak fejével. Az esetet egyik protocollistánk az egalité et frá te r - 
nité felirású lajstromba irta.

A’ 44. és 50dik éjszaki parallel közt fekvő kis Dacia majd 
nem egészen befér nézőcsövünk’ mezejébe, ’s igy egy tekintetre 
tudhatjuk, mi történik benne. Eddigi jegyzékeink ezen érdekes 
földlájékról bizonyos okok miatt nem igen számosak, ’s rósz né
ven ne vegyék kegyetek, hanem adjuk, mi — nincs. Egyik ü- 
gyes művészünk most dolgozik egy hunniostaton , melly egye
dül Magyarország’ vizsgálatára lesz szánva, ’s melly cső úgy fog 
a’ földdel forogni, hogy az említett szép ország mindig benne le
gyen. Mivel a’ feladás lehellen, művészünket különösen jutalmaz
zuk egy érdemkereszltel.

Kiterjedésére, minőségére és népességére nézve ez ország 
nem megvetendő része a’ földgömbnek; de tudják kegyetek, hogy 
mindezek igen jól meglehetnek a’ nélkül, hogy a’ — macaroni- 
evés kimúlna a’ divatból. Lakosinak nagy része olly rongyokban 
jár, minőket a’ föld’ egyéb részein alig lehetne találni, a’ félme
zítelenek’ száma nem csekély. Lakásaik, mellyeket házaknak ne
veznek, korántsem mutatják azon ügyességet, mellyel a’ mada
rak alkotják fészkeiket; ’s mi azon alázatos véleményben vagyunk, 
hogy ha Pest, Buda, Esztergom, Vácz ’stb. városokat ’s más 
egyéb helységeket a’ castorok építették volna, a’ mostani iszonyú 
kár nem lenne akkora. Ha kegyetek ezen ország’ lakosinak kül
sejéről ítélnének belsejére, a’ következtetés nem lenne különösen 
kecsegtető. A’ nép majd mindenben az ABC-nél van, mit kegye
tek jól tudnak, az ide tartozó okokkal együtt. De a’ jó dolgokra 
idő kell; ’s ha a’ nemzet két század alatt ki tudta vinni, vagy 
mint mondják vívni, hogy nyelvén fog beszélni, ha más kétszá
zad múlva a’ szólásra engedelmet nyerend: az ezután kővetkező 
4 század alatt eldönti a’ kérdést, kell e valamit tanulni? de mit 
tanul és mikor fog hozzá, azt kiszámítani nem tudjuk. Reményi
jük, hogy addig is különös figyelmet fordítandanak kivált Pest 
városának újonnan fölépítésével a’ korcsma- és kávéházakra, hogy 
ezen utóbbiakból minden utczára legalább is 5 jusson. A’ kártya- 
és billard-játék különös lelki és testi ügyességet következtet az 
ifjúságban, ’s az értelemre nézve az, mi Franklin' találmánya 
a’ mennykőre nézve. Van e ezen nemzetnek valamelly politicai 
hite? igen nehéz kitudni, mi legalább csak ollyatén ingadozáso
kat veszünk észre, millyeket a’ magnestő mutat az egyenlítő a- 
lalt. E’ véleményben megerősítnek bennünket azon nyomtatott 
szavak, mellyek a’ pártokról és felekezetekről akarnak szólani. 
Tudják kegyetek, hogy mi alázatos szegény szolgáik — kiknek 
éltök szünetlen munka, ’s kiknek magokmegtartási gondjait lak- 
helyök’ háromféle forgása is neveli — a’ valóság’ súlyát elevenen 
érezzük, ’s igy alávetve a’ természet’ törvényeinek, az idealismus’ 
csatatérén kevés szerencsével küzdhetünk; a’ p á rt  szó is ezen 
okból előttünk ismeretlen, de sejdítjük, hogy kegyetek közt azt 
teszi: „Te azt akarod, én meg ezt“, vagy „mit te akarsz azt én 
azért sem akarom.“ Csekély tudomásunk szerint a’ rész soha 
sem egész, a’ szétoszlott erő pedig gyengülés. Mechanicánk’ 
első elemeiből tanuljuk — de tudjuk is — hogy az ellenkező irá
nyú erők, ha egyenlők, egymást semmivé teszik; ha nem egyen
lők, a’ kisebbik: egészen , a’ nagyobbikből pedig annyi lesz sem
mivé, mennyi volt a’ kisebbik, ’s megmarad a’ köztük volt kü
lönbség.

Mi is tudjuk részünkről, hogy kegyetek minden kivétel nél
kül — alázatos engedelmet kérünk — furfangos kis portékák, és 
egyik fő gyönyörűségöket a’ — czivódásban találják. Jó mula
tóst kívánunk kegyeteknek legalázalosabb nyomorult alattvalói és
hű jobbágyai

a’ seleniták’ nevében
(L . S .)  J  saját keze,

ideig leni elnök.

P O Z S O N Y B A N .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Autal.



Első esztendei folyamat 1838.

Az á r v a  k ö l t ő  *).
(Kun László’ idejéből.)

I.
Gyászfüzek’ árnyiban 
Fából kereszlke áll,
Előtte bús fiú, —
Imája égbe száll.

Szemére kony tolul 
Fájdalma' érzetén:
Apját vesztette el 
Már élte’ reggelén.

„Rád szórták, jó apám,
A’ föld’ örök porát,
Szellemed messze kék 
Egekbe lenge át.

Tagjaid nem rokon 
Porban nyugosznak itt,
Kerülni kénytelen 
Honod’ határait.

Ah hol fog nélküled 
Derülni hajnalom?
Föllelni nyugtomat 
Hol, ah hol foghatom!“

II.
Ifjú kesergő mért zenegsz panaszt,
Mért énekelsz szívrázó bú’ szaván?
Enyhít e’ bánaton egy jobb idő,
Majd balzsamot hint rá egy szebb korány! 
És földerűlend élted’ templomára 
Újult reményid’ éltető sugára.

„Igen, leszállnak majd a’ kikelet’ 
Örömderítő bájsugárai,
De oh e’ szív kelyhet nem tár nekik 
Mint a’ mező’ ifjú virágai.
Sírban leend tanyám, hová apámat,
Hová leszállni láttam szép hazámat.

Árván, magára hagyva, nyomorán, 
Lantom hiába zeng nehéz panaszt, 
Öszhangja elvész a’ bérez’ csúcsain,
'S részvétre semmi keblet nem fakaszt.
’S bár nem fakaszt: keservi énekemnek 
Tiprotl hazát ’s vad háborút zenegnek.“

’S lantját ragadva, a’ mindig rokont, 
Melly csillogó smaragddal hímezett, 
Átfutja könnyedén érezhurjait,
’S ébreszt belőle hangot, édeset;
Mikint a’ csattogány est’ alkonyában,
Úgy zeng az ifjú olvadó buvaban.

’S majd lelkesülve képzeményiben. 
Magasra kelti keble' lángjait,
’S leszen zenéje mint a’ zuhatag,
Ha szirtre csapja omló árjait:
Mert hontalannak zengi bujdosását,
És a' magyarnak elpusztult hazáját.

’S zajgó dalának hullámzása, mint 
Zúgó vihar, megrázza a’ tetőt, —
De szívre nem hat, szív rá nem figyel; 
Mert mint honárulót kerülik őt.
'S bár gyűlölik, kerülik: őrfigyelme 
Boldogtalan honának szent szerelme.

iir.
Bús magányban jár az ifjú,
Hajh de búsabb érzete;
’S ha pendíti czifra lantját,
Éji dal a’ zengzete;
'S fel ha dobban a' kebel,
Remény arra nem lehel.

„Mért e’ lantról nem zeneg 
Lány iránti érzelem?
Mért nem ömlik ajkamon 
Bájjal édes szerelem?
Lantom akkor kapna bért, 
Homlokomra zöld babért.

Ob de elhagyottan igy 
Vígan én nem zenghetek!
Sem mosolygva-csillogó 
Szemnek nem örülhetek,
'S nem derít som nép’ szava,
Sem tavasznak bimbaja.

Egyszer zengek én örömdalt, 
Majd, ha honnom’ szent ege 
Felderülve, széllyeloszlik 
Zivatarja, fellege !
Ha László javulni fog,
'S nem zsarolnak a' kunok !

’S ha javulni teljesen 
Nem fog a’ parázna hős,
’S nem lesz a’ gaz kunokat 
Megfenyíteni erős:
Haljon ő, — és haljak én.
Kuntól ő , kezemtől én!”*) Mutatványul múlt s*. //trnőfrünkben említett pozsonyi literatúrai 
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'S a' jövő nap melleié 
Vérben a’ bú’ dalnokát,
S vérben a’ boldogtalan 
László' ékes sátorát:
Az kezétől dóié e l, —
Ezt kun bosszú ölte el!

Vixs olyi G usztáv.

A5 n é p’ f e l v i l á g o s í t á s á r ó l .
Az ember kimeríthetlen tárgy az embernek. Minél ponto

sabban isméri ’s érzi magát, minél világosabban látja át termé
szetével lényeges méltóságát, ’s kiművelni törekszik azt: annál 
bizonyosb minden lenni, mi idomai által lehet, ’s nagy alkotója 
czélzatinál fogva lennie kell.

A’ természet minden embernek testi, értelmi’s kedélyi ido
mokat ad, mellyek az öszhangzó kiműveltetésnek magas lépcső
jét érhetik el. Vegetlen sokfélék az okok, miért maradnak so
kaknál ezen idomok kifejletlenül, ’s különösen az ész cselekvő
nek nem mutatkozik; ’s mégis ezeknek kiművelése legnagyobb 
feladata az emberiségnek általában, ’s minden egyesnek is a’ 
többiek’ kiművelését épen olly nagyon mint az egész társaságnak 
az egyesét szívén kellene hordania; mert egyik’ műveltségének 
csak a’ másiké nyújthat biztos kezességet ’s védelmet; tudat
lanság pedig, durvaság és tévelygés, bárhol létezzenek ellensé
ges elemek, mellyek a’ világosodást és művelést fenyegetik. Hol 
ezen elemek, mint követei a’ sötétségnek, nyilván jelennek meg, 
ott semmi igazság, semmi jog biztosítva nincs; ott minden szent 
dolgai az emberiségnek: szabadság és tulajdon, tudomány és 
lelkiisméret — sérülnek. Az ész az Isten’szelleme az emberben ; 
ki az ember’ tehetségét, az istenit, ész által megismérhelni ta
gadja, az őt az állatiság alá alacsonyítja le.

A’ szellemi világosság minden időben hasonló a’ testihez; 
valamint ezt a’ tompaszeműeken és gonosztévőkön, úgy amazt 
is a’ gyenge fejüeken és csalókon kívül mindenek kedvelik. Hogy 
a’ világosodás ellen küzdőkliez gyakran éltes férjfiak társulnak, 
kik az emberi szellem’ haladásiban nem okhatnak: megbocsát
ható. öregebbekké ’s tehetlenebbekké lévén, mintsem együtt 
előbbre menjenek, ’s mindig valami újat tanuljanak: tetszenek 
magoknak öntudalmok’ szűk körében, és szívesen rónak minden 
bajt, mellyet az idő’ körülményei okoztanak, a’ nekik szenved- 
hetlen felvilágosodásra. Az idő elhagyá őket, ’s ennek ők azon 
szakát élék, inelly nincs többé. Igaz, valódi felvilágosodás bár- 
milly alakzatban, csak áldást hozhat; ez a’ dolog’ természeté
ben fekszik. Felvilágosítani tesz: fáradni, hogy az emberek helye
sen gondolkozni tanuljanak; tesz: megvilágosítani, mi előbb 
homályos volt; tesz: az embereket a’ tévelygések- és előítéle
tektől megtisztítani. Az ember’ szemének és eszének egyiránt 
alkalmatlan a sötétség; csak addig, mig az ember alszik, legyen 
éj: ha működni kell, legyen nap. Felvilágosultnak és tanultnak 
lenni, nem mindegy. Ha a’ felvilágosodás’ baráti azt üdvösnek 
állítják: ezzel nem akarják]mondani, hogy kiki különbség nélkül 
minden tudománnyal bírjon; hanem hogy kiki pontosan és vilá
gosan tudja, mit helyzetében 's azon állásponton, mellyre őt a’ 
gondviselés hivá, tudnia szükséges, hogy kötelességeit mint em
ber,^keresztény s országpolgár teljesíthesse.

De hogy lehessen művelésűnknek állandó tartósságot Ígérni, 
mi" az át nem fogja és hatja az alsóbb rendeknek nagy tömegét? 
Dóré bizalmatlanság az, midőn az alsó rendek’ haladásai a’ lelki 
műveltségben kancsal szemekkel tekintetnek; mert épen az a' 
valódi műveltség' tulajdonsága, hogy az érzetet a' jog, rend.

és erkölcsiség iránt fogékonyabbá teszi, ’s az alávaló irigységei 
a’ tisztább belátás által elijeszti; hogy az ember’ érdeme és igaz 
boldogsága sokkal kevesebbé függ a’ születés’, gazdagság’ és 
külfény’ véletlen javaitól, mintsem kiművelésétől, és minden jó 
használásától a’ személyes erők- és tehetségeknek. Mi az ember, 
úgy mond Shakespeare, ha legfőbb java ’s idejének minden nye
resége semmi egyéb mint enni és aludni? Barom és semmi több. 
Bizonyára az, ki olly messzeható értelmet ada nekünk, melly a’ 
múltba és jövendőbe lát, nem azért adá az isteni észt, hogy az 
bennünk használatlanul tespedjen. Ali az emberben isteni, annak 
kifejlődnie és szabad nyilatkozásra kell jőnie szintúgy értelmi 
mint erkölcsi irányzatára nézve.

A’ valódi műveltség, melly bennünk ezen tespedését az is
teninek akadályozza, melly a’ lelket, szívet és Erkölcsöket neme
síti, a’ gazdagabb ’s tekintetesb osztályoknál nem lehet, ’s nem 
is lesz uralkodó, ha abban egyszersmind a’ köznép is, viszonyai
hoz képest, részt nem vesz. A’ durva skláv parancsnoka iránt 
soha sem fog becsülést mutatni, és csak félelmet, de sem sze- 
retetet sem tiszteletet nem érzend. — Kivált pedig az országra 
nézve legnagyobb nyomosságú dolog, hogy a’ köznépi osztályok 
a’ szellemi és erkölcsi műveltségben nagyon hátra ne maradjanak; 
mert összeköttetése’ jótékony czéljainak tökéletes elérése csak 
a’ minden erőknek megegyező összehatása által lehetséges, és 
előre fölteszi a’ műveltség’ egyenlő mértékét.

Általában tanítja a’ minden idejű tapasztalás, hogy az er
kölcsiség, polgári erények, szorgalom ’s dús állapot valamelly 
nép’ felvilágosodásával és műveltségével pontos viszonyokban ál
lanak. — Hasonlítsunk p. o. össze két tájékot, hol az iskolák 
legjobban vannak rendezve, és hol a’ leggyengébb lábon állnak, 
’s az utolsóban többnyire sokkal szembetűnőbb erkölcsi puhaság
ra találandunk, mint az elsőben.

Az ész’ és szív’ műveltsége, tisztább belátások, helyes ér
zetek sehol vétket, rendellenséget ’s engedetlenséget nem szül- 
tenek. A’ jó nevelés’ nyomosságáról a’ legerősb bizonyítványok' 
egyikét nyújtják a’ börtönök, minthogy a’ legtöbb merészletek 
mint a’ rósz nevelés’ gyümölcsei bizonyodnak be. Mig tehát a' 
néptömeg emberségre a’ szónak teljes értelmében kiművelve s 
épen ezen műveltség által a’ gondviseléstől valódi polgári sza
badság’ méltó ízlelésére hivatva nincs, legnagyobb jótéteménye 
marad a’ kormánynak, ha atyailag szigorúan és szelíden intézi a’ 
nép’ müveltctését. Most ugyan mindenütt kikiáltatnak az emberi 
jogok, a’ pórnak tulajdon biztosíttatik, ő a’ testi büntetésektől 
fölmentetik, mi igen emberileg van; de ugyanazon népnek mű
velésére, mi egyedül tenné azt képessé az emberi jogoknak meg
felelni ’s ezeket Ízlelni, semmi intézvény, semmi rendelet által 
sincs gond fordítva. A’ tapasztalás bizonyítja, hogy fénylés a’ 
tudományok’ mezején még nem munkál általányos nemzeti neme- 
sedést. Hol jó népiskolák nincsenek, ott jeles academiák ésgym- 
nasiumok a’ nép’ szükségén nem segítenek, ’s minden népneme
sítés vagy hijába lesz, vagy nem kap jó lábra. Mielőtt, mond 
Rousseau egy helyen, megszabadítnátok a’ testet, szabadítsátok 
meg a' lelket. Az embernek szabadsága az ész’ uraságán nyug
szik; egy nemzet’ szabadsága a’ törvények’ uraságán, inelly is
mét csak az országtestre fordított észben áll. Mindenik csak a 
világosságnak közönséges terjesztése s mindazon viszonyok 
belátása által fejlődik ki, mellyekből a’ nemzeteknél jó törvények, 
egyes tagnál jó erkölcsök származnak. Az elmét tehát cselek
vési tehetségére kifejteni, feladata minden szabadgondolkozású 
kormánynak, mert azzal mindenütt szabadság jár, nélküle sehol.

A’ megjobbilott népiskolák’ baráti között e’ nézet képezlelik : 
.4’ vétkek' szám a és nayysáya rendesen ellenkező viszonyban
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áll a népoktatás nevekedésével. Azonban, hogy ezen viszony 
csakugyan létesüljön : az iskolai oktatás ne legyen'szoritva csupán 
az elmének művelésére, melly az Írás-, olvasás- és számolásban! 
alapos útmutatásban áll. Egy Hlyen egyoldalú művelés a jónak is, 
rosznak is lehet eszköze. Jó használásuk még csak az erkölcsi 
vallásos művelés által biztosítható. — Csak az elmeniüvelés, ösz- 
szekapcsolva az erkölcsi neveléssel, hoz boldogságot. Az elme
kifejtés erkölcsi művelés nélkül rendetlenséget, engedetlenséget 
szül, és a társaságra veszélyt hoz. Ama' művelés maga az elmét 
élesíti, és ezen éles kés, noha az erkölcsös ember’ kezében hasz
nálható, vallásos művelés nélkül veszélyes gyilok gonosztévő’ 
kezében. Nemde a’ legnagyobb gonosztévők sokszor a’ legpallé- 
rozottabb és legeszesebb emberek? Minden tanításnak csak akkor 
vagyon igazi értékej ha az elmét, akaratot és érzelmet egyszerre 
műveli.

Minél messzebb haladt az elme’ műveltsége, annál sürge
tősebben szükséges, hogy a’ szív, indulat’ ’s erkölcsök’ képzése 
az erény- és becsületre egyenlő lépésekkel történjék ; ’s ha csak
ugyan vannak vidékek, hol a’ nép leginkább vesz részt az iskolai 
oktatásokban, és mégis dúskodás, fénypazar, ’s igy a’ kisér
tetek is a’ vétkekre, inkább divatoznak mint egyébütt: ennek 
bizonyosan nincs más oka, mint hogy azok az erkölcsi nevelés’ 
ereje által nem zaboláztatnak. Most sokan sajnálkozásukat je
lentik a’ fölött, hogy a’ népoktatás a’ papságra van bízva; mivel 
ez, mondják ők, nem a’ jelen, hanem sokkal inkább a’ jövendő 
életre nevelni bir hivatással és tehetséggel. De micsoda minden 
művelés religio nélkül? Nem ettől nyer e az csak szilárdságot és 
tökélyt? A’ pogány nemzeteknél ugyan a’ religio, alapításától 
fogva, csak a’ politicának volt eszköze; de a’ keresztény intézel 
religioja az emberiségnek. Épen nem igaz, hogy az ifjúságot csak 
egy jövendő ’s nem egyszersmind e’ jelen életre képzi ki; mivel 
nyilván tanítja, hogy állapotunk a’ sirontuli életben szorosan mos
tani viseletünkhez leend alkalmazva az örök igazság szerint, melly- 
től az erény ott jutalmát, a’ vétek büntetését veendi el. És az 
erények, mellyeket az evangélium ajánl, nem a’ legküzhasznúab- 
bak e? Minden szabályai szeretetet lehelnek, másokérti felál
dozást kívánnak, ’s a’ magányos érdeket a’ közjónak alárendelni 
parancsolják. Az intézet, melly illyen morált tanít, nem mindenek 
előtt alkalmatos e a’ nép’ művelésére? A’ köznépi osztály’ okta
tásának bajos hivatala valóban a’ dics- és pénzvágynak ’s puha
ságnak nem nyújt ingereket, hanem annál erősebben tiszta hevet, 
mellyet a’ vallás ébreszt, az emberiségnek igaz javát megszerez
ni. — Tanítja a’ tapasztalás, hogy a’ nép’ műveltségének kisebb 
vagy nagyobb foka mindig különösen attól íúggölt: valljon a 
papság tiszta hivatási érzettel végzé e abban a főmunkát, s ma
ga is e' czélra szükséges képezést nyert e, vagy nem?

Továbbá, hiszen elve is a’ nevelési tudománynak, hogy: a 
gyermekek ne a’jeleiig hanem a z emberi nemzet jövendő le
hetséges jobb állapot] ár a neveltessenek, mint ezt az emberi
sét/' eszméje 's annak eyész rendeltetése kiváltja. Szülék több
nyire csak úgy nevelik gyermekeiket, hogy a’ jelenkorban élje
nek; de úgy kellene nevelniük, hogy azáltal egy jövendő jobb 
állapot teremtessék.

Egy ország' műveltségének nincs szilárd alapja, inig az a 
nép’ tömegét át nem hatotta és összesítette. Ismét a’ leghatalmasb 
trón és legjobb alkotmány is szűkölködik bátorság, biztosság és véd- : 
fegyver nélkül, ha megbecsülése és szeretete a’ törvény szerzés és 
nevelés’ egyesült erejével a’ nép’ minden osztályainak érzeteben 
mélyen nem gyökerezted. Vessünk egy pillanatot Egyiptomra. 
Görögországra, Kómára: — mi l e t t  jeles műveltségekből ? bo

városaikban virágoztak a’ tudományok és művészetek az Ízlés 
es ep erkölcsök; itt a’ bölcseség’ és erény’ hires tanítói ’s hatal
mas szónokok vezették az indulatokat; de a' földműveseknek leg- 
szamosabb osztály a el volt mindezen művelési eszközöktől zárva. 
Az előkelő és szabad polgár mint sklávokat tudatlanság- és dur
vaságban hagyá őket. így midőn ütött az óra, mellyben egy hódol- 
tató ezen országok’ hatalmát megtörő, milly könnyű vala neki 
az ő műveltségüket ellörleni, melly csak a’ városokra volt szo
rítva! Az emberi erők már mindenütt mozgásba hozattak; csak 
tőlünk függ azokat az általányos jóra kiművelni, ’s minden a' ma
ga rendes helyén lesz.

Elforog az idő’ kereke 's összezúzza azt, ki feltartóztatás 
végett bátor küllőjébe tenni kezét. De mégis az igazságnak ha
szonnal és kárnélküli terjesztésére az alsóbb néposztályoknál egy 
különös tulajdon bölcseség kell. Hogy a’ népnek igazán használ
junk, szüntelen ügyeljünk, hogy az igazság a’ hatalommal surlo- 
dásba ne jöjjön mert különben az'igazság kénytelen engedni; 
vagy védei hatalmasbakká legyenek, ha győznie kell. De ha 
ezek egyszer hatalmasok lesznek, ki áll jót, hogy bölcsek 
maradnak? A’ nép’ tanítói tehát annak szívét törekedjenek 
megnyerni, mielőtt elméjéhez nyúlni bátrak; tudniok kel), micso
da igazság után vágyik a’ népnek jelen pillanat! szüksége? Illy 
módon meg lesz akadalyozlatva egy nemzet’ elszunnyadusa, s ó 
egyszersmind veszedelmes zavaroktól megóva. A’ népszerű böl
csek istenség gyanánt fognak a' népbe lelket és életet önteni, a' 
nélkül hogy a’ forrás akár kimeriltessék akár elfojtassék.

Dr. Wirth.
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A’ pesti országos  vásárokról . 0)
P e s t ,  junius 6. 1838. A' magyar Gazdasági-Egyesület’ 

iái közgyűlésén előfordult legérdekesb tárgy tagadhatlanul azon 
égzés volt: nyilatkoztassék ki legczélszei übb utón az Egye
bet’ meggyőződése, miszerint a’ pesti országos vásárok* 
ddigi határideje, mellyet a’ bel és külföldi kereskedóség mar 
íg alkalmatlannak ismért, a’ mezei gazdaságnak is — főleg 
' gyapjúra, activ-kereskedésünk’ ezen legnyomatékosb ágá- 
i nézve — tetemes károkat szül. K’ tárgyat már több év előtt 
íappel Fridiik ur, egyik legdologértőbb, helybeli nagykcres- 
edőnk, velős tartalmú értekezésben pendíté meg, melly értc- 
ezésl azóta a’ Gazd. Egyesület az általa alapított „Gazdasági 
udósílások“ czímű folyóiratba is (lásd az I. évi folyamat' I. fii
étól) fölvevő, «enne az okok körülményesen s czafolhatatlan 
razsággal előadvak: miért az első vagyis jóiaefnapi vásár igen 
órán az utolsó vagyis leopoldi vásár pedig igen későn, mikor 
i. az idő közönségesen legroszabb, ’s az utazás mind szárazon 

iind vizen olly tetemes bajjal jár, -  esik; a' két nya.szaki ra 
ír ellenben igen hamar következik egymásra, a nélkül hogy 
:°'nyomosb rendeltetésüknek, mint gy apjuvasarok , megfelelné
nk; minélfogvást a’ kettő egyetlenegy júliusi vásárrá olvasz  ̂
tini javasoltad. Az első vagyis jozsefnapi vasaira nezve: a 
•len évi szomorú tapasztala«, miszerint ugyanekkor valamennyi 
ásári vendég olly tetemes károkat szenvedett, e vélemény
elyessé-ét a’ leggyászosabb módon igazolja, ha azt magok eiyesse0ti «* • , . .  évenkj„, „  idoléban

korábbi évek’ esemenye., t. i. a majü evenu
.............  szokoll * * * * *  — Í V * .  ' ^ ' eg bkb * ” **
Étolt liaröbid-beállilás '» » « * » « * * *
.„ világosan nem .«nlO-ók ki! «  I«  ........
1 Ü L  u i «  .V — « - •  ......................  n'“ - mtr

>) v. ö. • llirnök Ml-
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csak ezen egyetlenegy ok miatt is elkerülhetetlennek latszik, 
legalább e’ tavaszi vásárt némileg módosítani. Ámde azon okok 
is alaposak ’s megczáfolhatatlanok, mellyek miatt a’ korán tar
tatni szokott medárdi vásár, mint gyapjuvásár, rendeltetesenek 
legkevésbbé sem felel meg. Birkanyájaink’ nagy mennyisege, 
különösen a’ távolabb birkatenyésztő gazdáknak lehetlenné teszi 
a’ jobbadán még hideg és zordon május hónap végéig annyira 
siettetni a’ birkamosást és gyapjunyirést, hogy a gyapjú-szalht- 
ványok még a’ vásári időre Pesten teremhetnének. Es épen ezen 
sietségben ’s hamarkodásban is létez egyik főoka a t i s z t á t a 
lan gyapjú-mosásnak,  miről eddig bennünket vádoltak. Nem 
kevésbbé nyomós a’ hasonlag junius’ elején bekövetkező borosz- 
lai vásárra való tekintet, — a’ szárazföldön egyetlenre, melly a’ 
szállított gyapjumennyiségre nézve a’ pestit megközelíti; minél
fogva igen kívánatosnak látszik, hogy a’ számos angol, belga, 
amerikai ’s egyéb gyapjuvevőknek, kik a boroszlai sokadalmat 
elevenítik, legalább lehetségessé váljék, a’ pesti vásárt is meg
látogatni, hova most a’ nekünk is szabályul szolgáló boroszlai 
gyapjuárnak hire még egyesekhez staféták által is alig érkezik, 
kik aztán könnyen káros csalódásokra nyújthatnak alkalmat. — 
E’ bajos állapot’ érzelme létesíté, a’ kereskedés’ természetéhez 
képest, melly mindenütt igyekszik magán segíteni, hol hibás 
elrendelések útjában állnak, az úgynevezett váczi vásárt, ez 
pedig nem egyéb, mint a’ pesti vásárnak junius’ utoljáig kinyuj- 
tatása, mellyen gyapjuterinesztőink kénytelenek elkésett gyapjo- 
kat, a’ nélkül hogy magok jelen lehetnének, ’s a’ vásárlók’ már 
kevesbült concurrentiája mellett, csupán megbízottak’ közben
járása által, eladni. Mit tehát maga a’ kereskedés illy módon 
csak tökéletlenül létesített, az mintegy ujjal mutatja, hogy az 
ország-hatóság’ tisztéhez tartozik, ugyanazon czélt alkalmasb 
eszközök állal, t. i. az igy meghoszabbított gyapjuvásár’ határ
idejének későbbre tűzetése által érni el.

De bármi általányosan érzik a’ pesti vásárok’ mostani határ
idejének ártalmait, ’s bármi kívánatosnak tetszik minden el nem 
fogúit kebelben e’ bajok’ orvosollalása: mégis minden már fenálló 
kereskedési elrendelés sok más viszonyokkal olly szoros össze
függésben áll, hogy minden azokkal összeütköző újítást csak 
legnagy obb óvatossággal ’s e’ viszonyok’ lélekisméretes tekintetbe
vételével szabad létrehozni. így p. o. azon javaslatnak, hogy 
az eddigi négy pesti-vásár háromra huzassék össze, útjában áll
nak — Pest város’ részéről: jövedelmeinek csökkenése, a’ ven
dégfogadók’ megkevesbüleiulő haszna, ’s általában azon aggoda
lom, hogy a’ belfogyaszlás tetemesen szenvedni fog; mivel 
előre szerzett tapasztalás nélkül nem igen győződhetni meg, hogy 
három vásár, ha lioszabbra nyujtatik, mindent ismét kellő súlye- 
gyenbe hozand; ezenkívül gondolhatni még, hogy a’ pesti vásá
rok’ eddigi határidejének megváltoztatása által káros összeütkö
zések történendnek más nevezetes vásárokkal, p. o. a’ debrecze- 
nivel stb.; még maga a julius’ közepén kezdődő bécsi vásár is 
ellenzeni látszik a medárdi vásár’ későbbre-tételét; ugyszinte 
az octobertől áprilisig terjedő lioszú időköz sem látszik a’ keres
kedés’ kivánatihoz alkalmazottnak. Uly ellenvetéseket épen nem 
könnyű dolog legyőzni; azonban próbáljuk meg: valljon a’ tett 
javaslatok’ módosítása állal, a’ nélkül hogy a’ főczél veszélyez
tessék, nem háríthatni e el azokat. Én csak egy statuspolgár’ 
kötelességét gondolom teljesíteni, midőn legjobb meggyőződésem 
szerint a következő javaslatokat terjesztem köz megítélés alá.

A’ tavaszi vagy józsefnapi vásárt április’ első hétfőjére gon
dolnám általhelyeztetni; kivevőn minden esetre azon éveket, midőn 
husvét április hónapban esik, ekkor a’ husvét-utáni első hétfő 
határozná annak kezdetét, ’s tartana szinte két hétig. A’ három 
hétig tartandó nyári vásár kezdődnék junius’ harmadik hétfőjén; — 
a’ kétheti őszi vásár October’ 2dik hétfőjén, ’s ide kellene a’ forró 
nyári vásárból a’ lóversenyeket is általhelyezni, mellyekkel jö
vendőben egy, Magyarországhoz olly igen illő mezőgazdasági 
ünnep — kedvezvén annak a’ borszüret’ szép ideje is — összekap- 
csoltathatnék. Végre, hogy az érintett fő ellenvetések elhá- 
ríttassanak, januarius hőnap’ 2dik felében, ha mindjárt csak egy 
hétre ’s vásári sátorok nélkül is, egy — különösen a’ belközleke- 
désreszámított — téli vásár tartathatnék; ekkor a’Dunának rend
szerint erős jégháta’s jó szánul a’ közlekedést könnyíti, ezen
kívül farsang is van, ’s ez a’ kereskedés’ kivánatit bizonyára 
jobban kielégítendi, mint az eddigi józsefnapi vásár, mellynek 
képét a’ két testvérváros’ javára én valamennyi vásári vendég’ 
emlékezetéből’minélelőbb kilörleszteni óhajtóm.

Bujanovics Eduárd.

E l e g y .

M a g y a r  b o r s z e s z g y á r .  B e z d e d i n b e n ,  Sáros vár
megyében, egy részvényes társaság spiritusgyárt állított az újabb 
égetésmód’ ’s készületek’ hires feltalálójának Gall Lajosnak uta
sítása ’s felkészítése szerint. E’ gyár naponkint 170 mázsa bur
gonyát (krumplit), vagy pedig 55 mázsa gabonát dolgozik fel, ’• 
közép számmal 1200 (magyar) itcze spiritust ad, 35—36/0°-út.

Londonban egy társaság alakult, mellynek czélja, London 
és déli Franczia- ’s Olaszország között rendes gőzhajózást léte
síteni; tőkepénze 300,000 font sterlingből áll , 50 fontos részvé
nyekkel. A’ hajók jószágokat és utazókat veendenek föl, ’s az 
utazási idő Londontól Marseilleig 11, Genuaig 16, Livornoig 18, 
Nápolyig 23 napra számíllatik.

Egy bristoli asszonyságnak minap Great-Western gőzös’ 
egyik utazója egy teljes épségben ’s frisen eltartott virágbokré
tát hozott Uj-Yorkból. Reményük, hogy a’ nyár’ vége előtt a’ 
conventgardi vásár bőven elláltatik majd még amerikai virágok
kal is. — Egy bál pamut, melly máj. 6kán tétetett Uj-Yorkban 
a’ Great-Weslernre, 22kén ért Kingroadba, ’s azonnal Bristol
ban a’ szövőgyárba vitetvén, már 24kén egy része szálakba volt 
varázsolva.

A’ nem rég megholt Potter hires comicus 1827. óta Fonte- 
nay-sous-Boisban egy mezei lakban élt tőkepénzéből, melly neki
18,000 frankot kamatozott évenkint. Nevezetes — mond a’ Quo- 
tidienne — hogy e’ nagy színész ugyanazon órában temetletett 
cl Pere-la-Chaise temetőben, melly órában a’ nagy diplomata- 
művész, Talleyrand , de 1’ Assumption templom’ kriptájába téte- 
ték. Ez összeütközés most tárgya minden társalkodási mulat
ságoknak.

P O Z S O N Y B A N .
Alapíta és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.



Első esztendei folyam at 1838.

F e l e l e t
a’ Századunk’ 42ik számába iktatott Néhány íoó-ra.

Ha Korunk  czímű czikkelyre adott Válasz-Ál védené egye
dül ti. ur: hallgatnék, ’s nyugton bíznám a’ Válasz’ és arra 
következett Észrevételek' ’s Viszonválaszok' megbirálását 
mindazokra, kik elfogultság nélküle  két egymással ellenkező 
értekezést figyelemmel összehasonlítják; de mivel B. ur által fe
leletre több helyen felszólíttatom, felelnem kell. Felelek tehát 
nem csak ezekre, hanem a’ Néhány szó ’ minden pontjaira is, 
és hiszem: a’ nélkül hogy „könyveket kellene Írnom“, mindenre 
felelhetek is. —

Midőn a’ Válaszra Viszonválaszomat írtam, nem arra feleltem, 
mit B. ur mondani szándékozott, mert de internis praetor non 

ju d ica t;  hanem arra, mit félre nem magyarázható szavakkal 
mondott, ’s arra, mire kifejezéseit logice 's philologice érteni kel
lett. A zért  midőn Válaszából olvasom: ,,A’ viták bármi l ly  
ö s z t ö n b ő l ,  b á r k i t ő l ,  b á r mi k i n t  eredjenek, károsok nem 
lehetnek: ellenben mi nde n  e s e t r e  fölvilágosítják az elmét, 
irtják a’ baliléleteket, igazítják a’ tévedéseket, ’s a’ törekvésnek 
határozott irányt tűznek ki“ ; — midőn, habár megisméri is azt, 
hogy „azon e g y  e s e t b e n  lehetnek csak veszedelmesek a’ vi
ták, ha pártdühöngéssé fajulnak, és önző czélok’ eszközéül a’ 
tömegek’ elcsábítására’s fölingerlésére használtatnak“ ; azomban 
még „akkor is, úgy mond, ,,a’ vallás’, a’ törvények’ szigorú al
kalmazása c s i l a p í t s a  a’ dagadó folyamot; a’ kormányokat ille
ti, igenis, ezen hatalmas fék’ kezelése és védelme“ ; — midőn 
még ezen utóbbi értekezésében is igy szól: „azt hiszem, hogy 
a’ v i t a t k o z á s o k ’ m i n d e n  n e me i  az emberiség’ fölvilágo- 
sodására sokkal hathatósabb ’s igy j ó t é k o n y a b b  befolyással 
vannak, mintsem azokat azon tekintetnél fogva, hogy tán egyes 
esetben“ (p. o. a’ múlt század’ utolján Francziaországban) „pil
lanatnyi rósz következéseket szülhetnének“ ; — midőn, mondám 
igy szól, mondhatja bár: „midőn én a’ vitatkozások’ártatlan volt- 
ját védem, azoknak nem általányos, hanem képeslleges ártat
lanságát kell t e r m é s z e t e s e n  értenem“ ; a’ védést ugyan 
senjki, ha felhívott szavait figyelemmel olvassa, megszorított ér
telmeiben venni nem fogja. — Állítsa csak a’ v i z e t  — bármilly 
esetből, bármiből, bármikint eredjen, bártan egyes esetben 
(p. o. Budapesten) pillanatnyi rósz következéseket szüljön ár
t a t l annak : bizonyosan senki sem magyarázhatja szavait másra, 
hanem hogy azt egy a b s o l u t e  á r t a t l a n  lénynek képzeli.

„Mire való a’ szabadelműséget annyira űzőbe venni lu kér
di B. ur: szívesen felelek. — Nem volt titok előttem is , hogy 
a’ korszellem liberalismusra hajol. Liberális gondolkozásunk
nak tartottam a’ kész engedékenyeket, a’ bőkezű adakozókat —

habár többnyire más’ jógáiból, erszényéből is — egy szóval a’ 
Philanthrop okát, 's ezeket az alkotinányszerűek' ellenében refor
mereknek neveztem; és habár jól tudtam, hogy ezek közt nem 
hibáznak radical-reformerek is, ezekről tökéletes fogalmat még
is csak egyedül B. ur’ Válaszából szereztem. — Itt találtain a’ 
3ik szakaszban, hogy „az újítások’, szabadság’ 's egyenlőség’ 
embere szabadelműnek neveztetik“ ; — itt olvastam a’ 13ik sza
kaszban: „előtte a’ szabadság nem a’ törvény’ jóléte, hanem a’ 
természet’ajándéka, a’ törvé ny pedig egy sz ük s é g es rósz, 
malum necessarium, melly el az ember legfőbb földi javát, a’ 
szabadságot, szükségképen korlátozza“ ; — itt láttam a’ lőik 
szakaszban: ,,ha valakinek f őné z e t e  a’ s z a b a d s á g ,  annak 
t e r m é s z e t e s e n  terhére válik minden hata l om;  mert 
minden hatalom korlátozza a’ szabadságot“ ; — itt láttám: „ha 
valakinek terhére válik a’ hatalom: ismét t e r m é s z e t e s ,  hogy 
nem igen nagy sympathiával viseltetik az iránt is, ki talán esz
köze annak“ ; — itt láttam: „áll ez a’ rendről is, a’ rend 
is korlátja a'szabadságnak; ezt is csak tűri, jóllehet kény te 
l en,  a’ szabadságot szomjúzó ember.“ — Már ha ez a’ szabad 
elmüség’ characteristicája: megférhet e ez nem mondom egy 
monarchico-aristocratiával, de még akármelly polgári társasággal 
is? És ha meg nem fér: nem lehet e, (nem kell e minden akar- 
melly országlásformabeli igaz polgárnak , annyival inkább al
kotmányszerűnek annak ellenszegülnie? igen távol azon gya 
mitől, „mintha a’ törvényes szabadság’ szomját is ki akarná oltani 
az emberiség’ kebléből.“ — De hogyan is gyaníthatja ezt B. ur? 
hiszen épen állítása’ ellenében olvashatja Viszonválaszomban, 
hogy polgári társaságban „csak egynemű a' szabadság, és ez nem 
természet’, hanem törvény’ ajándéka“ : azért a’ törvény „a’ leg 
főbb jótékonyság, melly szüli és fen tartja az emberhez illő 
szabadságot.“

Azon állításomat, hogy a’ szabadelmiieknek mind moraliter 
mind materialiter véve önhaszon rngójok, maga B. ur sem ta
gadja, midőn megisméri, „hogy bizonyos tekintetben őnhaszon 
— érdek nélkül semmi sem történik a' világon“ ; csak azt jegyzi 
meg, hogy „az érdeket különböztetni kell.“ Ez tökéletes igaz 
ság: azért nem kellett volna az önhaszon' vádját B. urnák \a  
laszában az alkotmányszerűekre terelni, ha megismerte azt, 
ho-y ettől a’ szabadelmÜek sem mentek. De hogy lássuk, melly 
önhaszon törvényes, melly törvénytelen: igenis „az érdeket 
különböztetni kell.“ -  Az aristocratia'jogai alkotmányunkkal, 
országlásformánkkal többnyire szorosan összekapcsolva*, nem 
rendelkezésünktől függő szerzeményünk, hanem őseink verővel 
szerzett ’s maradékinkal is illető örökségünk: ezeket lehat ie< 
ni, fentartani nem csak őseink iránti, hanem -  mivel az ar,.«o- 
cralia polgári alkotmányunk' kiegészítő része s a kiray. »*-

*



411 412

támasza — alkotmányunk 's királyunk iránti legszentebb köteles
ségünk is. Már pedig polgári társaságbeli kötelességeknek kitűnő 
teljesítése az, mit törvényeink’ értelmében érdemnek nevezünk, 
mellyet hivatalokkal, fekvő javakkal jutalmaztatni törvényeink' 
rendelése. Legyenek bár tehát ezen jutalmak akárminő fénye
sek, hozzon bár az alkotmány szerűség „kövér kamatokat“ : de 
ezen jutalmak, ezen kamatok törvényes módon ’s törvény’ kö
vetkezésében nyert hasznok; és azért milly igen különbözők 
azoktól, mellyeket, az általam felhozott példa szerint, a’ szabad
elvűek _  ha czélzatuk sikerűi — idegen jog’ ’s tulajdon’ rab
lásával fertőztetett és — vajha soha igaz ne lett volna! — pol- 
o-árvértől nedves kezekkel szednek. De különben is azt, mit va
lakinek törvény, alkotmány ad ’s biztosít, védni, megtartani 
nem önhaszonkeresés, hanem legszorosabb törvényszerűség: 
ellenben valakitől azt, mit teljes joggal bir , megegyezése ’s illő 
pótlás nélkül akaratja ellen is elvenni, és annak, kinek ahhoz 
legkisebb joga sincs, adni ’s „ezáltal“ — mint a’ t. szerkesztőség 
az Észrevételekben megjegyzé — „ősi alkotmányunknak annyi vi
harok’ daczára századokig épen állt főelveit nem csak gyökerök- 
ben megrendíteni, hanem“ — hogy az igy elkerülhetetlen za
varban halászni lehessen — „fel is forgatni“, már ez nem csak 
valóságos önhaszonkeresés, hanem még a’ legvastagabb törvény
telenség ’s hazafiútlanság is. — íme a’ különbség, ha „az érde
ket különböztetni kell.“ —

Azért szépítse bár E. ur a’ liberális gondolkozásútól igen 
különböző szabadság’ emberét, ’s ennek czélzatát: de hacsak az 
általa hirdetett characterislicát vissza nem vonja, lehetetlen azt 
egyenes okoskodással polgári társaságban, annyival inkább alkot
mányos országban egyébnek mint egy „szörnynek“ képzelni.

íg y  hiszem, hogy E. ur Válaszának egyes szavait, kifeje
zéseit megfontolta, mielőtt azt közrebocsátotta, azért ezek an
nak szellemével ellenkezésben nem lehetnek : midőn tehát ezekre 
a' \  iszonválaszokban hivatkozások történnek, nem lehet ezt sza
vain , kifejezésein kapkodásnak mondani; és ha ezek akár egy
mással, akár a’ követelt szelidebb szellemmel ellenkezésben vol
nának, az nem a" kapkodásnak , hanem a’ meg-nem-fontolásnak 
lenne hibája. — A’ szellem’ színe alatt tehát a’ szavakat, soro
kat, kifejezéseket tanult embernek mentegetni haszontalan eről
ködés: ezt azonban folytatván, azoktól, kik e’ kifejezésében: 
,,a’ törvény szükséges rósz“ megbotránkoznak, azt kérdi: „nem 
lenne e jobb és szebb állapot az , ha minden ember polgári tör
vény nélkül t i s z t e 1 n é, s é r t e t l e n ü l  h a g y n á  má s o k ’ jo 
ga it, a nélkül hogy e' részben valakinek rendszabásokat
tenni kellene ? Jó volna úgy e, ha mindezeket tennök, a’ nélkül 
hogy magunkat törvény alá vetni kényteleníttetnénk? Vem jó 
tehát ennek ellentétje, az tudniillik, hogy positivus törvény által 
kell kényszeríttetnünk mindenre.“ — Jó volna, igenis, ha mind
ezeket tennők, s épen az, hogy nem tesszük, ró sz , de nem 
am a' törvény, melly nem a’ jókat kötelezi ’s bünteti, hanem a’ 
roszakat kicsapongásaikban — melly eket B. ur sem tart termé
szetes szabadságnak — korlátozza; sőt mivel polgári társaság
ban nem létezhet más, mint törvényes szabadság, egyedül az en
nek kútfeje, es mivel határtalan szabadság lehetetlen — saját 
szavai szer‘nt is „határozott szabadságunknak ’s jogainknak 
orje es vedoje.“ — Szükséges rósz e tehát ez, vagy inkább leg
főbb jótékonyság? Ítélje meg az , kinek a’jóról ’s roszról io-az 
fogalma van. -  De már most engedje meg, drága ur, ho»y fel
hívott szavaiból, kifejezéseiből egy pár sort kikapkodjak ° Nein 
lenne e“, igy szól, „jobb és szebb állapot az, ha minden ember 
polgár, törvény nélkül tisztelné, «érthetetlenül hagyná mások' 
jogait, a nélkül hogy e' részben“ (természetesen az álhágók el

len) „rendszabásokal tenni kellene?“ Tehát csakugyan maga 
is megisméri, hogy tisztelni, sérthetetlenül kell hagyni mások' 
jo ya it;  ki cselekszi pedig ezt: az alkotmányszerű e, kinek jel
szava: másét ne bántsd, magadét ne hadd; vagy a' szabadelmű, 
kinek elve: vedd el attól, kinek v a n ; add annak, kinek n in cs? 
— Már Uly egy mással ellenkező elvek’ következésében ki hágja 
át a’ törvényt, melly „szabadságunknak ’s jogainknak őrje és 
védője“ : az alkotmányszerű e, vagy a’ szabadelmű? És ha épen 
ezen álhágóra van a’ Válaszban nem minden gúnyolódás nélkül 
említett terein a’ törvény által szabva: az alkotmányos, vagy pe
dig szabadelmű ember e az, kit — ámbár sokkal kimélőbb kife
jezéssel, mintsem azért a’ szerénytelenség’ vádját megérdem- 
leném — azon négy ölnyi terembe zárhatónak állítani ennek cha- 
racteristicája’ következésében elég okom volt.

ügy vélem, reá fog ismérni, drága ur, az általa lefestett 
szabadság’ emberére, ’s azért meg fog bocsátni, hogy arról — 
ha a’ kép hiv — jót nem mondhattam. — A’ szabadság’ tárgyá
ban azonban még egy kérdésre kell felelnem. Maga megisméri 
B. ur: „hogy a’ minden jognak megfelelő kötelesség ellen a’ 
szabadság’ emberének sincs semmi szava: hogy tehát végtelen, 
határtalan jogokat az sem követel“ ; csak azt kérdi: „mikép kö
vetkezik mindebből az, hogy a’ szabadság nem a’ természet’aján
déka?“ — Megfeleltem erre Viszonválaszomban: most a’ con- 
cessákból reá felelni annyival könnyebb. Megengedi ugyanis B. 
ur, hogy határtalan szabadság  még természeti állapotban sem 
létezhet; következésképen ez természet’ ajándéka nem lehet: 
annak tehát, mit természet’ ajándékának mondani tetszik, hatá
rozottnak  kellene lenni; ugyde hol vagyon ennek biztos határa, 
ha positivus törvény  nincs? márpedig határozo tt határ  né l 
kül  csupa elmefuttatás. Nem is létez a’ természeti állapotban 
valódi szabadság , hanem legszélesebb 's tágasabb értelemben 
szabad akarat, melly jóra úgy, mint roszra hajlandó; és igy vagy 
engedékenység ’s békeszeretet, vagy önkény ’s erőjog (jus for- 
tioris). — Ha tehát a’ természeti állapotban nem szabadság, ha
nem szabad akarat létez; ha a’ határozott szabadságot, melly 
egyedül lehetséges, csak positivus törvény állapítja meg: áll 
igenis az, hogy csak egynemű a' szabadság , és nem termé
szet', hanem törvény' ajándéka. Már pedig, úgy hiszem, a’ sza
badelmű is magát polgári állapotban lenni tartja: tehát erre nézve 
is csak egynemű a’ szabadság, és ez nem természet, hanem 
polgári törvény' ajándéka.

Az egyenlőséget érdeklő kérdés jobban ki van Viszonvá
laszomban fejtve, mintsem a’ figyelemmel olvasót akár B. urnák 
Válaszára utalása, akár a’ hely’ szűkének említése kielégítse: 
azért e’ részben tovább is Viszonválaszomra hivatkozom. — 
Megengedi ugyan B. ur, hogy a’ tribunusok a’ római birodalmat 
ollykor zavarba hozták; ezt azonban nem a’ római népnek enge
dett képviselési jognak, hanem ezen jog’ gyakorlásávali vissza
élésnek tulajdonítja; — de nincsenek e nálunk is számtalan 
nagylelkek , népbarátok , kiknél csak a’ hatalom hibázik, hogy 
annak gyakorlásával visszaéljenek? Történt ez: tehát történhe
tik máskor is , az okosság’ szabálya ez: praesta t prae venire, 
quam praeoeniri. — Azon kérdésre pedig : „valljon nem vár
ták volna e Rómát tribunusok’ nemlétében sokkal borzasztóbb 
veszélyek? — a’ kérdésbe hozott logicam szerint csak azt fele
lem : a posse ad esse non valet argumentum. —

Még kevesebbé kielégítő B. ur’ felelete, midőn a’ kérdésbe 
vett azon állítását: „épen olly tekintetben veszi a’ szabadság' 
embere az e g y e n l ő s é g e t  is, ezt is m i n d e n k i n e k  c s a k  
s a j á t  á l l á s á h o z  k é p e s t  t u 1 a j d o n í tj a ; de azon állásához 
képest, melly be a’ társaságban álló ember k ö z v  e l ő l e g  l eg-
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a l a b b  ma g a  h e l y e z t e  m a g á t “ -  és az erre például fel
hozott jobbágyok’ képviselési jogának kivívására törekvést u°y 
iparkodik felvilágosítani, „hogy a’ társaságban álló ember soha 
sem helyezte magát ollyan állásba, mellynél fogva sorsát akkor, 
m i d ő n  s z a ba d ,  kedvezőbbé tennie ne lehessen“, — ’s erre pél
dát hoz fe l: „Napoleon' uralkodása alatt,« úgy mond, ,,a’ Bour- 
bon-háznak is volt political állása: nem méltán helyezé tehát ez ma
gát mostani állásába akkor, mi dőn l e h e t e t t ,  s z abad vo l t ?«

No ez igazán derék felelet akár a kérdéses tárgyra akár a’ pél
dákra nézve!! A kérdésbe vett állítás iránti ellenvetésem ebben 
állott. „A szabadság embere, úgy mond B. ur, az egyenlőséget 
mindenkinek, de csak saját) 's azon állásához képest, mellybe 
maya helyezte m ayát tulajdonítja,“ ’s erre például felhozza a’ 
szabadság emberének a jobbágyok képviselési jogának kivivására 
törekvését. E’ szerint már arra, hogy valakinek a’szabadság’em
bere egyenlőséget tulajdonítson, megkivántatik sa já t's oily állás, 
mellybe a z  ember maya helyezte m ayát; mert ez a’ mondottak 
szerint conditio sina qua non: tehát olly álláshoz képest, mellybe 
magát az ember nem maya  helyezte, az egyenlőséget a’szabadság’ 
embere sem tulajdoníthatja. Midőn tehát B. ur az ekképen tulaj
donítandó egyenlőség’ példájául a’ kivívandó jobbágyi képviselési 
jogot hozza fel, vagy azt kell feltenni, hogy a’ jobbágyok mind
nyájan állásukba, ley alább közvetőley , magok helyezték mago
kat; vagy ha nem, akkor a’ mondottaknál fogva a’ szabadság’ 
embere sem tulajdoníthatja nekik még magok közt is az egyen
lőséget. Már pedig Viszonválaszomban meg van mutatva, hogy 
a’ jobbágyoknak egyik része közve tétlenül, másik közvetőley, 
harmadik pedig sem közvetetlenül sem közvetőley helyezte 
ma g a  m a g á t  állásába: hogyan mondhatja tehát B. ur Válaszá
ban, hogy igen rendiben cselekszik a’ szabadság’ embere, ha 
Magyarországban a’ jobbágynak képviselési jogot igyekszik ki
vívni ; ’s így hogyan kívánhatja az egyenlőséget azoknak nem 
csak saját, nem csak feltételes állásukhoz képest, hanem még 
más néposztály’ állásának tekintetbe-vétele nélkül is általában 
tulajdonítaniP És ez volt azon kérdés, mellyre a’ fentebbi felelet 
legkisebb részben sem felel meg; mert azon felvilágosítás nem 
foly legkevesebbé is a’ kérdésbe vett ’s azért felvilágosítandó ál
lításból. — De még kevesebbé világosítja fel az itt felhozott példa 
akár a’ tárgyat — a’ kérdésbe vett állítást — akár a’ fentebbi 
példát, mind azért,| mivel a’ Bourbon -  házból vett példa legkisebb 
egybeköttetésben sincs akár az egyenlőséggel, akár B. urnák 
kérdés alá vett állításával; mind azért, mivel a’ Bourbon-ház 
kiűzetésekor sem mondott le azon jogairól, mellyeknek a’ kiűze
tés előtt törvényes birtokában volt: ebbe tehát, midőn leheteti, 
méltán visszahelyezé magát; de a'jobbágynak képviselési joga 
ezen összehasonlítást ki nem állja; mert itt olly jogról van szó, 
mellynek gyakorlatában a’ jobbágyság soha sem volt. Vem vol
tak tehát e’ tárgybani megjegyzéseim „elménczkedések,“ hanem 
a’ Válasz’ s a j á t  s o r a i b ó l  merített olly kérdések, olly ellen
vetések, mellyekre megfelelni, mellyeket eloszlatni B. ur ugyan 
soha sem fog. — Többnyire midőn azt mondja, hogy „a társa
ságban álló ember«, és igy p. o. a’ jobbágy is, „soha sem helyez
te magát ollyan állásba, mellynél fogva sorsát, akkor midőn  
s z a b a d ,  kedvezőbbé tennie ne lehessen,« kérdem: Mikép veszi 
azt: „midőn szabad« B. ur? -  Ha szoros értelemben: akkor -  
minthogy polgári állapotban mindaz, mi törvénnyel, polgári al
kotmánnyal, országlásformával ellenkezik, sohasem szabad-  
a’ jobbágyok’ képviselési joga, mint mindazokkal egyenesen el
lenkező, migcsak országunk'alkotmánya, aristocralico-monarchi- 
ca országlásformája fenáll, soha szabad nem lesz, ha p» <lî . 
mint alább a’ Bourbon-házra nézve láthatni, azt azzal: ..midőn

lehel“ eory e. .«lemben venni: meddig f o g ,• l5ríé 
a kivívandó kepvtaeléai jog, az alkotman,, a, or.U ?lí,f»r,L  
fenallam, ha anon elvnek, hog, mindenki, hog, mi„de„ r<is l . , ,  
‘S3 aa aristocrala, a‘ király ia, aorsát akk„r, keJ
vezőbbé tehesse, állani kell? —

Azt kérdi B. ur, hol van alapja azon állításomnak: ,,A’ szent 
vallás a’ szabadelműnek szájából igen furcsán hangzik«? megfe
lelek : B. ur  ̂álaszában; a’ honnan a’ szabadság’ ’s egyenlőség’ 
emberének — az úgynevezett szabadelműnek — t e r m é s z e t e s  
t u l a j d o n s á g i t  ismérni tanultam. Ha a’ szabadelműnek „ter
mészetesen terhére válik minden hatalom«: természetes követ 
kezés, hogy az isteni is ; ha természetes, hogy „nem igen nagy 
sympalhiával viseltetik az iránt is, ki eszköze annak:« ismét ter
mészetes következés, hogy az illető vallások' szolgái iránt is, 
kik az isteni hatalomból folyó törvények hirdetői, fentartói, esz- 
közlői, nem igen nagy sympathiával viseltetik; ki pedig ezek 
iránt általányosan kevés sympathiával viseltetik : természetesen 
az illető vallás iránt is; mert nem azért viseltetik ezek iránt kevés 
sympathiával, mivel emberek, hanem mivel vallás’ eszközei; — 
ha „a’ rendet is csak kénytelen tűri:« a’ vallást is, melly az 
isteni tiszteletnek rendje ’s módja, csak kénytelen ’s hogy val
lástalannak ne mondassék, tűri; — ha előtte „a* törvény szük
séges rósz;« az isteni is; mert az is „korlátozza legfőbb javat
— szabadságát. Innen nem ragaszkodva egy valláshoz, magá
nak azt választja, melly szabadságát legkevésbbé korlátozza; 
innen van az indifferentismusra hajlandósága; — és mivel a' 
natúr alismusnak — nem „neutralismus«-nak — 's az ebből 
folyó rationalismusnak legkevesebb és csak az embernek sajal 
esze, mellyel rendelkezni nem nehéz, alkotta törvényei vannak: 
természetes, hogy a’ többféle szükséyes rósz közül, mit kisebb, 
nagyobb mértékben gyűlölni természetünkben van, a’ legkisebbet 
válassza. És habár nem áll is a’ szent vallás természeti jogaink
kal egyenesen ellenkezésben, de mivel azokat mégis rendbeszedi, 
korlátozza; — és mivel a’vallás jeleli ki az utat rendeltetésünkre, 
boldogságunkra, ’s azért szükségképen akaratunknak, cseleke
deteinknek bizonyos rendet, arányt szab törvényei, eszközei által, 
mi iránt a’ szabadelmű természetesen nem nagy sympathiával vi
seltetik : ismét természetes, hogy a' vallást is, melly rajta ha
talmat gyakorol, melly neki rendet szab, csak mint kénytelen 
terhet 4törje, ’s annak törvényeit csak szükséges rosznak tartsa.
— Illy „praemissákból“ vontam én e’ következést: „Hol vagyon 
illyenek közt csak egy, ki vallásos.« — A’ mi azonban e' tárgy
ban engem érzékenyen érdekel, az, hogy e' szavaimat B. ur 
magáról mondottaknak véli. — Én sérteni nem akartam, 's e' 
részben bátran hivatkozom a’ t. szerkesztő hivatalra, mellyel 
Viszonválaszom’ beküldése után némelly erősebb kifejezések’ ki 
hagyására első postával megkértem, mit teljesíteni szíveskedett is. 
Csak a’ szabadelműről, ’s ahhoz képest, mint azt a’ Válasz 
lefestette, vontam e’ következést, de nem B. űrről is, kit ha
bár úgy, mint liberális gondolkozásig ’s illy érzésnél fogva a 
szabadelmű elveknek védőjét tekintettem is, de szabadelműnek, 
kinek characteristicája maga ntán vonja azon következtetési, 
mindaddig, inig azon szavaimat magára nem vette, nem tartol- 
lam — Már most B. ur’ részéről más mód nem marad fen, mint 
vagy a’ szabadelmüek’ characterizálásat visszavonni, vagy a sza- 
badelműségel el nem vállalni; mert különben a’ praemissákból 
folvó loqicai követkenleté. (Ml kibújni igen neben le.een. -

• ,„a8 tekintetben kell neon kifeje.e.ekel venni,
„„«vekben ne or.kág kormán,* vagdal,a,ik: itt .hol  -  a jelen 
’ J _  a’ fejdelem’ bánásmódja tetetik gyanússá, az

'igatat minden tarloekodá. nélkül ki kell mondani. Igeni. II. nr
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alattomosan, de mérgesen vagdalja azt, midőn így szol: „Sike
rül is a vallásnak és törvénynek kezelése bizonyosan a kor
mánynak, ha — mint Korunk' szerzője említi — bölcseseg, igaz
ság, mérséklet és — mit a szerző  kihagyott — törvényszerű
ség bélyegzi azt; mert a — kivált törvénytelenül használt — 
anyagi erő elnyom ugyan, de nem győz; azaz csak pillanatnyi 
időre demonstrál, mig az ellenokok réshez jutván, annál hatal
masabban bizonyítják be ’s vívják ki az ellenkezőt!“ Mert u- 
gyanis miért van ott, hol már az „igazság“ megemlít tetett, a 
törvényszerűség  kiemelve még azon megjegyzéssel is , hogy 
azt Korunk’ szerzője kihagytál — Miért van ennek folytában 
épen ott, hol vérengző polgárháborúról ’s pártdühöngés szülte 
iszonyú jelenetekről van szó, a’ kormány’ lépéseivel összekötöt
t e  az anyagi — kivált törvénytelenül használt — erő em
l í tv e ? -  Miért áll mindezek’ ’sillyesek’ végén a’ felkíáltásjel — 
JVem minden irányzat nélkül vannak ezek egy helyen összehord
va; és a’ ki a’ nyelvet, kifejezésmódot, a’ Válasz’ szellemét ’s 
azon bizonyos kitűzött irányt, mellyre a’ szabadság’ embere tö
rekszik, isméri, az itten [az alattomos, de mégis mérges vag- 
dalást kétségbe nem hozhatja.

Végre: soha sem tagadtam, hogy vannak nem sarkalatos, 
alkotmányunkkal nem összeszövött jogok, ’s hogy ezek annak 
utján köz megegyezéssel el is töröltethetnek ; — de vannak ám 
sarkalatos és alkotmányunkkal szorosan összekapcsolt jogok is, 
és ezek nem azért jók, mivel régiek, sem azért, mivel Korunk’ 
szerzőjének tetszenek; hanem azért, mivel ezek törvényszerinti 
utón szereztettek, az illetőknek tulajdonuk, ’s alkotmányunkkal 
összefüggők : azért ezeket a’ törvényhozó hatalomnak csak fen- 
tartani kötelessége. — Áll tehát tovább is az, hogy B. urnák 
Korunk’ szerzőjéhez intézett azon kérdése, hogy az általa jóknak 
mondott jogok azért jók e , mert régiek, — vagy azért, mert 
neki tetszenek? épen nein ment azon egyoldalúságtól, mellyel 
B. ur Korunk’ szerzőjét vádolta.

Késm árky Zsigmondi

Mi a’ nép?
(Rövid eszmékben.)

B erekesztés.

Vannak bizonyos előítéletek, mellyek a’ statusra nézve csak 
akkor lesznek veszélyesek, ha megsemmisítni akarjuk. Néha ne
vetségesek voltak ugyan, de mégis a’ legnagyobb hasznunk.

A’ s pár t a i ak  Mars’ oszlopát vas láncczal kötözék meg, 
hogy a’ diadalistent szüntelen nálok maradásra kényszerítsék, — 
’s ezáltal edzék bajnokkeblöket.

Az at ben ebei  iek lenyirták a’ diadalistennő’ szárnyait, 
hogy el ne repülhessen.

A Creta  s z i g e t b e l i e k  azt állíták, hogy Jupiter or
szágukban született és halt meg, ’s temploma mellett kopor
sóját is mutogaták. Semmi hatalmasság ne próbálta volna ez 
emlékeket megsérteni, a nélkül hogy az egész nemzetet maga 
ellen ne lázassza.

A t rójai ak győzhellennek tárták magokat, mig a’ palla
dium falaik közt volt. Királyok és papok erősíték a’ népet e’ 
hiedelemben.

A’ g ö r ö g ö k  szükségesnek tárták, e’ drága kincset előbb 
ellopalni, mielőtt Tróját elfoglalni merték; mert azzal a’ nem
zet' lelke is eltűnt.

Kóma kevély voltra,  midőn a’ palládiumot Vesta templo
mában lelállítá, ’s a’ senatus’ rendeletéi megerősítek a Sibyllák 
jóslatait e’ néphiedelemre nézve.

Egyre nehezebb lesz a’ határvonalt kijegyzeni, hol szűnik 
meg a’ nép ’s kezdődik a’ müveit rend.

A’ történetek’ fürkészőjének figyelmét nein kerülheti el azon 
megjegyzés, hogy a’ népek’ characterének szilárdsága az együ- 
gyü erkölcsök’ idejében jóval nagyobb volt, mint az úgynevezett 
műveltség’ szakában.

Úgyszólván egy állapot sincs, mellynek pórnépe meg nem 
volna. — Ez állítási hozza fel Savedra  ama’ szép rajzolatában, 
mellyet a’ spanyol trónörökös’ elébe a’ népeharaeler felől ekképen 
állíta: ,,A’ nép’ természete, melly egy szörnyhöz mindenben ha
sonlít, önmagával nem egyező, állhatlan és változékony. A’ nép 
a’ dolgok’ külszíne által elcsábíttalik, belsejébe nem hat. A’ plety
kák után ítél; annyira el van minden módtól és az észtől hagyat
va, hogy az igazat a’ hamistól meg nem különböztetheti. Mindig 
a’ roszabbakra hajló. Ugyanazon egy órában két egymással el
lenkező szenvedélyt ölt fel. Inkább ez által vezérelteti magát, 
mint ész által, inkább parancsolat mint okosság állal, inkább ár
nyék mint valóság állal. Büntetésekkel és fenyítékekkel fékez
hető. A’ hízelgésekben a’ képtelenségig megy, az igaz dicsére
teket összekevervén a’[hamisakkal. A’ közép utón nem tud ma
radni. Vagy túlságosan szeret vagy gyűlöl, vagy módfelett há
lás vagy hálátlan, vagy retteg vagy rettegtet; de midőn retteg, 
bízvást megvethető. A’ csekélyebb veszélyek által is , ha közel 
vannak, megzavartatik, ’s a’ nagyobbaktól, ha távolabbak, épen 
nem fél. Vagy szolgál elvetemült lélekkel, vagy gőggel és dölyf- 
fel uralkodik. Sem maga nem tud, sem mást nem enged sza
badnak lenni. Fenyegetésekben bátor, de ha a’ dologra ’s tettre 
jő , kislelkü és nyúlszivü. Csekély okok által fellázasztatik ’s 
csakhamar ismét lecsillapul. Követ, nem vezet; könnyebben 
hagyja magát kényszerítletni, mint rábeszéltetni. Ha jól megy 
dolga, felfuvalkodott és vallástalan; szerencsétlenségben reme
gő ’s ájtatos. Mind a’ kegyetlenségre hajló, mind könyörületes- 
ségre. Azon lelkesedéssel, mellyel egyiknek kedvez, üldözi a’ 
másikat. A’ szerfeletti kegyességgel kicsapongásra él vissza; 
szerfeletti keménység kétségbe ejti. Ha egyszer zabolátlanul a’ 
jókra rohan, sem ész sem szégyen vissza nem tartja. A’ plety
kákat kedveli és szövögeti, ’s hiszelékenységével szárnyra kapat- 
ja a’ hirt. Nem hallgat keveseknek beszédére; a’ sokaság’ sza
vai után indul. A’ rósz eseteket a’ hatóság’ roszaságának tulaj
donítja ’s a’ köz nyomorúságokat a’ fejdelem’ botlásinak. Sem
mi sem engeszteli meg inkább mint az eleség’ ’s minden dolgok’ 
bősége, ezekre lévén minden gondja és gondolata függesztve. A’ 
privát dolog iránti gondoskodás vagy becsületének megsértése 
nem nagyon érdekli. Ha inegterheltetik, összerogy ; ha könnyű
nek rajta, kirúg. A’ tüzes és vakmerő elméket, valamint a’ za- 
jongó és zavaros kormányokat nagyon^szereli. A’ dolgok’ jelen 
állapotján soha sem nyugszik meg, szüntelen változást és újsá
got óhajtván. Az előlállók’ erényeit vagy vétkeit majmolja. A’ 
gazdagokat és hatalmasbakat irigyli ’s utánok fondorkodik. A’já
tékokat ’s egyéb mulatságokat kedveli, nem is lehel más vala- 
melly dologgal olly könnyen megengesztelni, mint ezzel. A’ val 
lásban babonáskodó. — Ezek a’ nagy csoport’ bélyegei. Azt a- 
zonban tartsa eszében a’ fejdelem, hogy semmi egyesület, sem
mi olly magas állapot nincs, bármilly müveit és válogatott férfi
akból álljon is az, mellyben némi nép nem volna, ’s melly e’ nép
rajzzal sokban nem egyeznék/4

f i g y e l m e z t e t é s .  Azon t. ez. Írókat, kik lapjaink’ számára 
küldendő munkáik alá vagy épen semmi vagy álnevet vagy tetszés ök 
szerinti bárminő jegyet kívánnak tétetni, tisztelettel kérjük, méltóztas- 
sanak minden esetre valóságos nevüket is — a’ szerkesztőség’ titkai 
közzé tartozandót— velünk közleni; különben semminemű, névnélküli 
vagy álnevű dolgozatok el nem fogadtathatván.

P O Z S O N Y B A N .
Alapíta és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifj. Schmid Antal.
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M agyar betűk.
E hírlap czímbetüi megváltoztak. A’ dolog’ története ez. 

Miután a Hírnökhöz melléklapot adni elhatároztam, ennek mi
nél izletesb czímbetüi’ öntését „Haase et Söhne“ hires prágai 
intézetnél jó idején megrendeltem, de betűimet a’ sok hó miatt 
csak karácsonykor kaptam meg. — Gót formájok, megvallom, 
nekem sem igen vala ínyemre, mivel azonban a’ tárgyat nem 
nagy fontosságúnak véltem, az idő’ rövidsége miatt is csakugyan 
használnom kelle, azzal vigasztalván magam’, hogy e’ beliialak 
most divatban vagyon. ’S valóban a’ franczia, angol ’s amerikai 
hírlapok nagyobb része illy belüket visel homlokán, honi hírlap
jaink pedig, leginkább az Athenaeum , különös Ízlésre e’ tekin
tetben számot nem tarthatnak. Szóval, tudtam, hogy ez Írás, 
m ó d i ,  ’s ez sokat szépít napjainkban, mi aesthetice véve nem 
igen szép; máskép ugyanis nem történhetnék, hogy némelly 
épszemű ifjaink pápaszemmel gyengítsék látásukat, akadályozó 
saskörmökkel csúfítsák el kezeiket, kecskeszakállal ’s nevetséges 
türtökkel tiszta magyar arczvonásaikat, vagy fecskefarku ’s egyéb 
termetűkhez nem is illő ruhában járjanak. Magát az Írást te
kintve, a’ divat itt is zsarnokilag uralkodik, és szépeknek te
kinteti velünk a’ mindenféle görbén álló ’s az olvasó’ orrát fe
nyegető felírásokat, ügyetlen ácslegény állal faragottaknak lát
szó eyyptienne betűket, vagy más a’ hieroglyphoknál nehezebb 
megfejlhetésű jeleket. A’ gót irás nevezetesen az, mellyel most 
többnyire látni delibb honosink’ pecsétnyominn, kocsiajtain, 
fejérneműin ’stb.; de mi több, ugyanezen gót betűkkel éltek el- 
dődeink, ’s igy azok sokkal inkább magyarok, mint a’ most szo
kásban lévő diák jelek.— Azonban, mint mondám, csekélység
nek tartván a’ dolgot és lapjaim’ szellemi elrendelésével vesződ
vén , többet nem hajlék rá. De hajtottak bezzeg mások, pedig 
sokan ! ’S a’ különösségekben gazdag hírlapírói pályámon itt is, 
mint sok másban, uj tapasztalást tevék. Mi előttem csekélység 
volt, azt mások lélekben járó dolognak tárták, ’s csak özönlött 
mindenfelől a’ gúny és gáncs. Egy pár anonymus rám parancsolt, 
hogy czifra levelét azonnal lapjaimba vegyem fel, mit természe
tesen azonnal — nem tettem ; némellyck az utczán megállítottak, 
’s elmellőzvén a’ lapok’ tartalmát, irányát, czélját mikről 
okos emberekkel igen örömest értekezem kölcsönös felvilágosí
tás’ tekintetéből — nem tudtak másról szólani, mint a gót vagy 
német belükről,’s hogy elején a’ czímet Szczaczadunk-nak olvas
ták, ’s tudja Isten mit még mindent. A’ micromania kitörésein, 
általán véve nem szoktam csudálkozni, ismérvén sok kedves 
hazámfiának ebbeli hajlandóságát; de a' dolog nem maradt e 
polczon. Több helyekről figyelmeztettek ugyanis barátim, hogy 
sokan e’ felírásban nagy prosopopoeiával á r t a l mas  pol i t i ca i  
t e n d e n t i á t  látnak, sőt hitelesen értesítettek, hogy egy igen 
számos előkelő társaságban bizonyos úri ember tanacsola : „re- 
praesentáltassék e’ czímbetük ellen, mivel O. a’ magyarokat még 
betűiktől is meg akarja fosztani“ -  és a’javasló nem kaczagtatolt 
ki legott, sem ki nem sziszegtetett. 0  sanda simphcitas! Így 
tehát a’ magyar nemzetiségnek egy uj neme keletkezett, ’s a 
Világ Írója az általa felhozott „álnemzetiség’ eszközei, úgymint: 
torzonborz bajusz, pengő sarkantyú, vitézkötés, panyókásmente,

smor, borítás, paszománt, kócsagloll, túri-süveg, atila-kalpak. 
zrínyi-dolmány, — káposzta, juhászbunda, pipaszag 's több efféle- 
mellett még a betűket is megemlíthette volna, 's midőn azt mond 
ja. „sokan vélik, oda nemzetiség, magyarság, becsület, ha 
tokajiba égettbor kevertetik“ — az utolsó szavakhoz most mar 
tehetné: „vagy ha egy hírlap' czíme gót betűkkel iratik.** — De 
mit volt tennem; az iszonyú bajon segítnem kelle, 's azért a’ 
botránkoztató czíin’ változtatását határozván el, egy honi szépiró' 
lelkére kötém : gondolna ki olly betűket, mellyeknek tiszta ma
gyarságán kételkedni teljességgel ne lehessen; mit is szentül 
megígérvén , elküldé — mint erősíti — sok almatlan éjjelei’ draga 
gyümölcsét, mellyel im a’ tisztelt közönségnek bemutatok, bölcs 
ítéletére hagyván, valljon a' művész feladását szerencsésen ol 
dotla e fel vagy sem? Orosz.

E lső  és u tő só.
Századunk' utóbbi lapjain olvasható fícscir/fg József gróf 

urnák a’ Vasárnapi Újság' ügye mellett jó szívvel ’s dicséretes 
szándékkal (úgy vélem) a’ Hírnök' t. ez. szerkesztőségéhez.irt 
levele. — Megvallom, egy népi lap’ keletkezése olly óhajtóit vala 
régóta előttem , hogy nem leitete mondhatlan öröm nélkül fogad
nom a’ Vasárnapi Újság’ divatba lépését; de annak későbbi iránya 
az igazságos kellőség’ ösvényéről úgy elsiklott, úgy elferdült, 
hogy nem lehete viszont súlyos kárhoztatás nélkül tekintenem. 
— Mások más észrevételekkel bővelkednék; jelesen ('satu l’al 
ur, a’ védő gróf ur által is megemlített összehasonlításon kívül, 
Brossai untak Írásmódja ellen kifogásokat gördíte. Igazmondás, 
uraim, nem emberszőlás; és a’ forrón tisztelt gróf ur sem fog 
józan meggyőződés’ utján a’ Vasárnapi Újság’ írásmódjában meg
egyezni. Hogy a’ népi lap' nyelvének egyszerűnek ’s könnyen 
felfoghatónak kell lenni, szent; és én illyennek találom a' Méhes 
szerkesztette Híradót, ’s miért ne lehetne illy irásntódú a’ Va 
sárnapi Újság is, által nem látom. De van egy fontosabb tárgy, 
mellyel a’ magyar hírlapok’ heti szemléjének Írója sem vett érin 
tetbe, vagy az érdek’ csiklandós minéműségénél ovakodo \oll 
közbejőni. Én azonban, mint honi birtokos és kedvelt jobbágyim’ 
gondoskodó atyja, el nem mellőzhetem. Több számában, de leg
inkább a’ jelen félévi február, és martiusi lapjaiban a’ tekintólegi 
népújságnak, vala némi külföldrőli közlések áltál elhintve a' val 
láskülönség' egyenetlenségeinek gyűlöletes magva, kevésben 
ugyan , de mégis olly nyilványosan, hogy azt első tekintetre 
roszalnom kellett. Kárhoztatám — mondom — mert t^r magam 
is református vagyok, mindazáltal hilsorsosim' egyik másikán 
ejtett sérelmek’ kürtölése előttem mégsem kellemes hir. Aem 
kívánok én Brassai ur’ érdeme’ ’s tehetségei’ biralasaba eresz
kedni, mert az gyakorlatomon ’s körömön kívül a an; azonban 
mint olvasó ’s fizető, valamint más újságíróktól következetes 
séget, úgy tőle is szoros igazságot követelek. Mert ha mar 
a’ vallás’ kényes érdekébe bocsátkozni ’s ratholirusok alul 
reformátusokon elkövetett méltatlanságok' szalyárlasara késs 
kedni annyira sietett, következetes, igazságos es tárgyához, 
a’ néphez, hiv úgy leende. ha \isszaforditolt értelemben is eve 
leket (mellyek, fájdalom, szinte vannak közölve, mindkét le-
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lekezelnek elégtételt, tanúságot 's kerülésre lelki eszközöket vagy 
inkább egy adatot sem szolgáltatott volna. De elveiből részre
hajlás és meghasonlásra ingerlés’ szelleme tűnik elő, s fejtve 
van az ok, hogy lapjainak pártolása hanyatlik , mert felekezeti 
irőt, csak felekezet gyámolít, ’s ennek is csak azon része, melly 
a’ gyertyavilágnak vakon repülő éjlepke’ szerencsétlen példájá
ról még nem tanult. Innen származott az is — bár saját kivéte
lével csak egyes dolog, de mégis számos hasonmása van — 
hogy helységem’ praedicalorának igen jó emberi tiszte’ teljesíté
sével sikereit lanácslására községem hozzám folyamodott f. hó
nap’ 12kéről költ bizodalnias levelében: miszerint a’ jövő 2-ik 
félévre, minthogy az i — i korcsmában meghalálozott vándor- 
legény’ tetemeinek catholicus határba lett kivitetését közvetlenül 
a’ Vasárnapi Újságban közlőit hírek’ megtorlásának ’s az elhin
tett meghasonlás’ magvai’ epesztő inegfoganzásának rettegve 

• sejtik, catholicus tiszt-, esküdt- ’s lakostársaik’ világos előítéletére,
a’ Vasárnapi Újságot tanácskozásaik’ asztalán többé látni nem 
kívánják, ennek kirekesztésével csupán az Érd. Híradót — mig 
t. i. amaz magának jobbszerű ’s üdvösebb irányt nem veend — 
rendeljem számukra. Öröm, mondhatlan öröm tapasztalnom elég
gé nem szerethető jobbágyim’ fejledező eszméletének jámbor út
mutatásokra illy önkint hajlását; ’s midőn kérelmüket teljesíteni 
kész vagyok, nem titkolhatom azon forró kívánatnak lelkem’ 
mélységében lobogását: vajha a’ Vasárnapi Újság’ t. ez. szer
kesztője a’ hon’ és saját érdekét méltóbban felfogván, lapjainak 
ezentúl az általányos nép’ fejlődő szelleméhez, műveltségi ko
rúhoz és várakozásához alkalmas, pártosságokat nélkülöző ’s 
főleg a’ vallás’ érdekét kímélő irányt adva, nemcsak minket el 
ne idegenítsen, sőt más szertartású rokoninkat is magához édesít
ve, a’ boldogító köz czélnak elérésében , mellynek hivatása utá
ni elhanyaglása hazátlanság ’s lélekgyilkolás volna, minél előbb 
eszköz lehessen! és az eddig bebizonyitottaknál fogva ezen kö- 
zelgető kimondásra soha alkalom ne nyujtassék: „Szánts, őrizz 
nyájt, ’s hagyd másnak az áldozatot.“ —

DesewfTy József gróf urnák pedig, kit a' csintalan világ 
„minden lében kanál“-nak nevezett, részemről, hogy szivének 
sajátjával, nemes szándékával, az érdembeli népújság’ ügyét 
felfogta, 's igy magát arra is, miszerint kegyenezét, Brassai urat, 
a haza’ köz kívánsága’ , józan bírálók’ figyelmeztetése’ ’s nyel- 

’AÜnk’ sajátságainak szent épségben tartása’ méltánylására taná
csolni fogja, lekötelező — köszönetét jelentek. Bécs, junius’ 
23kan 1838. Nyéki Horváth Lajos

t. m. táblabiró.

A’ term észetjo g ró l.
Pótlék, Csaplovicstól.

Midőn a’ minap paradoxonomot irám (1. Századunk’ 8 , 17, 
18. sz.), nem egyéb vala szándékom, mint bármi keveset is 
tenni azok’ megnyugtatására, kik világpolgár! helyzetükkel nin
csenek megelégedve, ’s e’ végre gyakorlatilag megmutatnom, 
hogy a do ôg nem lehet másképen, ’s hogy a’ minden emberek’ 
teljes egyenlőségéről és szabadságáról terjesztett kártékony ta- 
nítmányok nem egyebek, mint henye fők’ hiú ábrándozási és 
agyrémei. Ennélfogva tehát: patienter ferendum, quod mutari 
ne quit.

Hogy ezt tehessem, szükség vala az embernek számtalan
szor félreértett természetjogait közelebb vizsgálatra vennem ’s 
abból megmutatnom, hogy a’ természetjogtan, mint az rendsze
rint clöadatni szokott, a világ’ valóságos rendével és folyásával 
fölötte roszul egyez meg, mivel az ábrándozó észnek üres kém- 
lődese, melly ugyanazért sok főt megzavar, "s igv kárt tesz Et-
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lenben, hogy egyedül a’ tettlegi (positiv) jogtanból menthetők 
valamennyi statuspolgár’ jogairól ’s kötelességiről az igaz is
méretek.

E’ mellett azonban távol valék azt óhajtani vagy remény
leni, hogy nézeteim’ helyességéről és igazságáról m in d e n ter
mészetjogtudóst meggyőzendek, mert hiszen lehetetlenséget 
óhajtani vagy reményleni kábaság, ’s igen jól tudom, mennyin 
fáradoztak már Spinoza  óta hiába a’ természetjogászok’ álma
inak elűzésén. Francziaországban ezen álmok’ terjesztgetésével 
már bölcsen felhagytak ugyan; de Europa’ egyéb országiban 
még folyvást igen számos imádói maradlak, ’s hihetőleg még soká 
maradandanak. T. i. a’ természeljogtan saját varázzsal bir az 
emberfők’ elcsábítására, mert olly szépen hangzik,’s oily cso
dás, kalandos dolgokat igér; már pedig nincs olly esztelenség, 
mit az emberek, ha sokszor mondatik nekik, vagy ha magok 
sokszor beszélik el, végre a’ legvalóbb igazság gyanánt ne In
gyenek. Tegyen csak próbát valaki: beszéljen tréfából mások
nak huzamos ideig merő balgatagságokal ’s hazudságokat, vagy 
halljon sokáig másoktól illyeseket beszéltetni, végtére azokat 
bizonyosan maga is hinni fogja. (?) így jártak a’ régiek mythu- 
saikkal, mellyeket mi most szép mesék gyanánt nevetünk, igy 
a’ középkor, 4 századon keresztül, a’ scholastica philoso- 
phia’ bolondnál bolondabb tanítmányival, igy minden korbeli em
berek a’ kisértet- és rémtörténetekkel, ’s igy a’ természetjog- 
tannal. Tanítók és tanulók lassankint annyira megszokják ezt, 
hogy végre eszökbe sem jut annak alaposságán vagy egyes té
telein kételkedni.

Kész valék tehát ellenmondások’ hallására, még pedig go-  
romba ellenmondások’ hallására is , mert hiszen faragatlan, gya- 
lulatlan természetemberektől különbeket várni nem is lehet. A’ 
természetjog fölötte áll minden tettlegi ’s igy a’ csinosabb élet
mód’ törvényeinek is , híveinek teljes igazok van, ha az általa 
adott azon szabadságot, miszerint erőiket élénk játékban ’s cse
lekvőségben tarthatják, használják 's ehhez képest természetjor 
gilag gorombák. — De én az illendőség’ tettlegi törvényei által 
köteleztetve érzem magamat, s igy azon szépségeket, mellyek- 
kel engem a’ Fegyelmező 15/lg számaiban Jogi, hites ügyvéd  
megtisztel, szintolly természetjogi erővel nem viszonozhatom. 
Honor est honorantis. — Egy kis próbatét mutatná meg, ket
tőnk közül mellyik tekintett jobban körül az emberi tudás' 
nagy kertjében.

A’ többi, mit ő a' természetjog mellett mond olly megfog
hatatlan ,> hogy szót sem érdemel, nemhogy a’ czáfolat’ fárad
ságát megérdemelné. Az egésznek veleje ugyanis ez: „vannak 
természetjogok , még pedig minden törvényhozón, minden sta
tuson felül“, ’s ő ezen tételt a’ következő, igen elmés, eldöntő, 
gyakorlati, önmagáról vett példával, igazán ad hominem, akarja 
megmutatni; t. i. önmagát teszi ezen állapotba: „hogy ha a’ 
status határozná, őt a’ bolondok' házába záratni, akkor ő egyebet 
nem mondana rá mint ezt: miért? nincs joga a’ statusnak !“ — ’s 
ő azt hiszi, ámbár egyenesen ki nem mondja, hogy ha a’ bezá
ratására küldött rendőri tisztnek e’ néhány mázsanehézségű szól 
elébe dörgené, az okvetellenül össze- meg összerettenne ’s Jogi 
hites ügyvéd uramat körmei közül azonnal kieresztené. — Ám, 
ha a’ természetjog ilJy könnyű ’s mégis illy hathatós eszközt 
nyújt a’ statust megijeszthetni, akkor ugyan Jogi hites ügyvéd 
urnák tökéletes igaza van, ha annak léteiét védi, nehogy a’ 
megnevezett, igen kellemetlen esetben ereje és segedelme nél
kül ellenni kényteleníltessék. Hanem a’ status aligha megköszöni 
neki e’ hathatós bűvösszernek nyilványossá tételét. Mert sokszor 
adja elő magát eset, midőn a’ status némelly nyugtalan főt meg-
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ragadni ’s becsípni kénytelen, 's milly zavarban látná ekkor ma
gát, ha amaz egypár szóra mind a’ 300,000 argumentuma meg
szaladna vagy épen hasra esnék!

De nekem itt azon parányi felakadásom van, hogy ha a 
kiküldött tisztviselő csodálatosképen nem bírna valami extrafinom 
természetjogi ésszel, hanem a’ maga ostobaságában jobban sze
retné fizetésívét minden hónapban a statuspénztárba küldeni 
mint természetjogot tanulni, az Jogi hites ügyvéd uramat két
ségkívül s annál is bizonyossabban hűsre tenné, mivel a’ daczos 
megszólításból elég világosan láthatná, hogy Jogi hites ügyvéd 
uram esze csakugyan nincsen egészen helyén, mint ki a’ sta
tust amaz egy pár szóval megijeszthetni véli. Szintezen formu
la kétségkívül a katonaszolgálatra kiszedett ujonczoknak is 
lényeges szolgálatokat tehetne; de ezt Jogi hites ügyvéd ur 
hihetőleg a’ positivum argumentumok miatt jónak találta meg 
nem említeni. Est et fideli tula silentio merces. —

Hogy tehát van természetjog, még pedig olly erős, hogy 
előtte minden statustisztviselőnek futni ’s remegni kell, ezt már 
tudjuk.

De még tudnunk kell: ki csinálta ez erős jogtan t?  miképen 
függ a z  a' való világgal, vagyis ez emberi nem' való állapot-  
já v a l  össze ? és valljon szükséges , vagy csak hasznos e?

Erre azt felelik a’ természetjogtudósok: 1) hogy a’természet- 
jog merő észjog , minden tapasztalástól, azaz az emberiség’ való 
allapotjától független, ’s igy minden tettlegi jognál ’s törvénynél 
is feljebbvaló; 2) hogy a’ természetjog egyetlen, örök, változ- 
hatatlan; 3) hogy a’ tettlegi jog- és törvénytan egyedül a’ ter
mészetjogtan’ szabályai szerint lehető. (Krug, Einleitung, §. 40

Laudat venales qui vult extrudere merces. — Gyönyörű 
dolgok, a’ miket itt hallunk, és szintolly gyönyörűek, a’ mik 
belőlük következnek; t. i.

Ad  / . ,  hogy ha a’ természetjog az ész’ szüleménye, akkor a’ 
tettlegi jog nem lehet más mint az esztelenség’ szüleménye, jól
lehet mindeddig kiki azt tartotta, hogy egy jó törvénykönyv' 
készítéséhez százszorta több ész kell, mint a’ természetjog’ 
összefoltozásához. Krug a’ 7dik §-ban ezt mondja: ,,A’ törvény
hozóknak is az ész’ elveihez kellene magokat szabni*4, mi nem 
tesz egyebet, mint hogy a’ törvényhozók nem szabják magokat 
az ész’ elveihez, hanem csak a’ magok eszlelenségéhez. Krug 
ugyan ez utóbbi szó helyett „önkény“-t tesz, hihetőleg azért, 
mert mégsem volt elég bátor a’ positivus törvényalkotóknak az 
esztelenséget szemökbe mondani; de már ezen ellentét is egy 
semmihez sem kötött természeljogi szabadságra mutat, mert a 
szokott (esztelen) gondolkozás szerint az éssnek nemész vagyis 
esztelenség , az önkénynek pedig törvényszerűség  tétetik elle
nébe, valamint a’ melegnek nem a’ kemény vagy gömbölyű, 
hanem a’ hideg, ’s az egyenesnek nem az édes vagy savanyú, 
hanem a’ görbe teszi ellentétét. D e, hogy az önkénynél marad 
junk, ez csupán esztelen lehet, miután nem észszerű. E szerint 
a’ törvényeket merő esztelenek alkotják. Azértis, úgy látszik, 
legjobb volna az országgyűlésekre merő természeljogászokat kül
deni, kiknek bölcseségérol én a’legerősb bizodalommal fölteszem, 
hogy a’ társasági viszonyokat csakhamar gyökérben felforgatnák, 
’s hajánál fogva is előhurczolnák ama’ boldog arany időt, midőn 
a’ teremtés’ koronája, az ember, makkot evett ’s tiszta hideg 
vizet ivott rá, — melly hig kosztra azonban hihetőleg magoka’ 
természetjogászok unnának leghamarabb.

Következik továbbá az első tétből, hogy egészen Hugo 
Grotius’ koráig mind csak tökkolopok futostak a' föld’ színen, 
kik a’ természetjogot fel nem találhatták, s hogy mindazok.

a természetjogtant nem imádják, Spinozától egész’ Csaplovic.ig 
merő esztelenek vagyis bolondok, ’s hogy csupán a’ természet- 
jog’gyártói és fogyasztói bírnak amaz extrafinom, minta-józanész- 
szel. E’ nagy szerencseért valóban irigykednünk kellene rajok, 
ha nem tapasztalnék minden nap, hogy az emberek, altalaban 
véve, semmivel sincsenek annyira megelégedve mint épen eszük
kel, sőt hogy épen a' bárgyúk ’s együgyiek azok, kik e’ rés* 
ben legtöbbet képzelnek magokról; mi azonban igen természe
tesen és minden bűbájosság nélkül történik; mert

Az észt rófhöz lehet hasonlítanunk, mellyel mindenki bír, 
de úgy hogy mindenki csupán a magaét látja, s nem csak min- 
demk rőf tetemesen különbözik a’ többi valamennyitől, hanem

ugyanazon rőf sem mindig egyforma, hanem hol hoszabb, 
hol rövidebb. Valahányszor valamelly dologról Ítélni kell, az 
ember e rőföt alkalmazza; jón egy másik, ez is a’ maga röfé- 
hez méri a tárgyat, ’s ellene mond az elsőnek, mivel a’ targv 
az ö röfe szerint más mértéket üt. Megegyeztetni a’ röfökel le
hetetlen, mivel, mint mondók, kiki csak a’ magaét látja s azt 
tartja legjobbnak. Innen aztán por és viszálkodas ered, mire 
csak ezt szoktuk mondani: quot capita tot sensus. —

Meg kell tehát itt mindenek előtt határozni, mellyik ész a’ 
józan, a’ mintaész, ’s mellyik nem az’?

Ennek criteriumát én, részemről, abban találom: ha valljon 
az ész a’ valósággal egyező e; 's azt mondom: minél szorosabban 
’s hívebben egyeznek az ember’ fogalmai és ítéletei a’ valóságos, 
gyakorlati világgal, annál helyesebbek ’s észszerüebbek ; *s mi
nél inkább eltávoznak attól, annál helytelenebbek ’s esztelenebbek. 
Ugyané’ mérték szerint maga az ész is , mint az Ítéletek' produ- 
cense, inkább vagy kevésbbéjózan.

Ez utóbbbinak sokszor igen feltűnő példáit látjuk a’ költők 
nél. E’jó urak néha nem isméinek határt a' nagyításban és túl
zásban, csevegnek és ábrándoznak, a’ nélkül hogy a’ való világ 
csak távolról is eszükbe jutna, ’s oily akut mondanak aztán, mikre 
az ember nem tudja, nevessen e, haragugyék e. — Hogy csak 
apróságokat említsek, nem furcsáé, ha Horácz ezt mondja: 
sublimi feriam sidera vertice, azaz: olly magas leszek, hogy fe 
jem’ lágyával a’ csillagokat érem el, — midőn csak azt akara 
mondani, hogy büszke lesz valamire. Szinligy emlékezem, Os- 
stonban olvastam, hogy „Fiongál csatákat rázott te szemhé
jairól,“ mivel a’ költő sajatkép azt akara tudatni, hogy ez a’ 
Fiongál, mint köznépünk mondani szokta, „fenemódra“ neki volt 
bőszülve. Hogyan rázhat egy illyen veszekedett ember csatákat 
szemhéjairól’? Bolhát talán, vagy mas illy es férget fog lerázhatni, 
de soha sem csatakat. —

'S épen illyen költők a’ természetjogtan' kovácsai is, minl- 
liogy fogalmaik szintolly távol esnek minden valóságtól. Ők mio 
dig° csak ezt mondják, igy meg úgy kellene lenni a’ dolgoknak, 
minden embernek jól kellene élni ’s azt tehetni a’ mi neki tet
szik ’sth.; de bezzeg azt nem merik állítani ’s nem is állíthatják, 
hogy úgy ran a’ dolog, vagy hogy az .így lehet. És igy csak 
olly jogokat ’s követeléseket hirdetnek, mellyeknek egy edül az 
5 agyokban van lélelök és értékük. Ez pedig épen ollyan, mintha 
valaki egy szegény ördöghöz igy szólana : Barátom, hiszen a 
természettől neked is van jogod, mint A. szomszédodnak, m.kor 
timégy, száz aranykát vagy száz forintocskat dugni zsebedbe, 
|,at miért nem dugsz ’? -  vagy egy darab szara* kenyere» ra
kodóhoz: Barátom, hiszen neked is van jogod ve.epecae 
ivét enni olasz csíkkal (maccaronival), hal miért nem eszel ? 
vágy végre egy púpos hátúhoz: Barátom, neked igazan nme. 
eszed, hogy nem a.lasz s nezesz fel egyenesen, his.en neked
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erre a' termeszeitől szintannyi jogod van, mind a’ legelső ballet- 
tanczosnak, mint már Ovid rég éneklé:

Pronaque cum spectent animalia cetera terrain,
Os homini sublime dedit, coclumque tueri 
Jussit et erectos ad sidera tollere vultus.

Valljon e’ szegény embereknek nem azt kellene e hinniük, 
hogy vagy ők tartatnak bolondoknak, vagy nekik van bolonddal 
dolguk? ’s lehetne e nekik rósz néven venni, ha a bölcs pro
fessor urat gúnyolddási miatt jól megütlegelnék?

Ha már a’ természetjogászok olly igen bölcs emberek ’s min
dent, a’ mi görbe, ki tudnak egyenesíteni, egy lépéssel tovább is 
mehetnének ’s megmutathatnák például, inelly igen szomorú, 
hogy a’ ló huzza a’ kocsit, holott sokkal jobb volna, ha a’ ko
csi húzná a’ lovakat; vagy melly igazságtalan, hogy a’ szegény 
asszonyoknak annyi fájdalommal sőt életveszedelemmel kell 
szülniük, hogy ugyanők idővel megöregednek ’s elrutulnak; hogy 
a’ jég elveri gyakran a’ vetéseket ’s megsemmisíti a’ jámbor 
földműves’ reményeit — és így az emberéletnek ezer más nyo
morain áthaladva.

Mindezekből az tetszik ki, hogy a’ temrészetjogászok fölcse
rélik az észt a’ képzelettel; de mi jámbor emberek sokkal 
udvariabbak vagyunk mint ők, ’s még ezért nem tagadjuk meg 
tőlök az észt, hanem csak csodáljuk képzeleterejöket ’s nagy 
hajlandóságukat a’ költészetre, minden tarka fogalmaikat egy 
természetjogról nem egyébnek tulajdonítván, mint képzeletök- 
nek; vagyis, állításunk szerint, az úgynevezett természetjog 
nem észjog , hanem csupán képzeletjog , ’s ez azon okból, 
mivel a’ való világtól igenis messze eltávozik.

(Vége következik.)

K érd ések .
Miért törekednek az emberek a’ boldogság’ küszöbéhez olly 

sok, őket eltévesztő hamis utón, midőn majd mindnyájan tudják, 
hogy csak egyetlen egy ut van , melly ahhoz vezet?

A’ philosophia, mint szinte a’ reJigio tanítja őket, hogy bol
dogok csak erény, mérséklet, igazság ’s felebaráti szeretet által 
lehetnek; de az elsőt visszataszítják; megvetik a’ másodikat; 
rettegik az igazságot, ’s csak egymást rontani iparkodnak.

Senki sem tagadja az elvek’ igazságát, ’s mégis senki sem 
követi azokat. Valljon nem ered e ezen következetlenség a’ sza
vak 's gondolatok közt létező csekély összehangzásból ? ’s nem 
találtáé ki d'Alembert e’ rejtélyt, midőn azt mondá, hogy „ha 
az emberi nemzet örökös ellenkezéseknek van kitéve, annak 
oka a’ jó deünitiok.“

Valóban, ha az emberek e’ szavak': lélek , szabadság, 
igazság, becsület, kötelesség, jogok ’s boldogság igazi magya
rázatában s értelmében mindnyájan megegyeznének, el volna 
hárítva legnagyobb része azon okoknak, mellyek őket elkülöní
tik s tévesztik. De ezen békéltető grammaticus még nem léte
zett, s mig eljövend, az emberek még soká fognak vitázni, ra
gadozni 's öldökölni.

Miért különbözik a’ becsület idő-, tartomány- ’s kormány- 
alakhoz képest l nem érzés e az inkább, mint elv? ’s nem mond
hatnék e, hogy a becsület az erényre nézve az, mi igazsá«’ te
kintetében a méltány? de soha, és sehol sem egyeznek me» az

emberek e’ szavak’: erény . és igazság  valódi értelmében : mint 
egyezhetnének meg tehát a’ becsületében?

A’ keresztény’ erénye irtózik a’ boszútól; a’ harczfié nem 
tűrheti a’ megsértést. Az egyik’ becsülete abban á ll, hogy jóval 
fizesse vissza a’ vett roszat; a’ másiké, hogy barátját egy szó 
miatt meggyilkolja.

Van tartomány, mellyben becsület ellen vétkezik, ki játék 
közben tett adósságát huszonnégy óra alatt a’ zsebelőnek visz- 
sza nem fizeti; ’s becsületsértés nélkül hagyhatja sóhajtozni húsz 
esztendeig becsületes kölcsönzőjét.

Mint magyarázhatni ugyanezen tartományban a’ némberek’ 
becsületét, melly hűségök’ meg-nem-szegésében áll; ’s a’ férj- 
fiákét, kik dicsőségnek tartják a’ némbereket becsületöktő 
megfosztani?

Miért szenved az ember csonkítást becsületében, ha a’ li
geti összejövetelt elmulasztá; midőn becsülete’ meghomályosítá- 
sa nélkül szegheti meg oltár előtt tett esküjét?

Mint engedné meg a’ felekezel’ szelleme, hogy a’ valódi 
becsület’ jelentésében egyet értsenek az emberek?

Mind helyes az, mi a’ jó ügyet előmozdítja, szól mindenik 
felekezet.

A’ szabadság’ barátja azt gondolja, hogy a’ becsület köteles
ségévé teszi mindenét feláldozni, javait, nyugalmát ’s életét, 
csakhogy függetlenné tegye hazáját, ’s védje azt külső befolyás 
és fegyver ellen; ellene pedig úgy tartja, hogy a’ becsület meg
engedi a’ külföldivel egyesülten harczolni a’ szent ügyért, mellyet 
véd, ’s mellyet elválhatlannak hisz hazájáétól.

Mint vethetünk véget ezen siralmas ellenmondásoknak? Az 
embereket vádolva, felvilágosítva, ’s viszonyos hibáik’ megismér- 
tetése által egymás iránti lürelmességre vezérelve.

Egész világ egyet ért abban , hogy le kell mondani a’ bol
dogságról, ha vágyainkat mérsékelni képesek nem vagyunk; de 
mint értsük e’ mérséklést?

E’ szavak: szükség, fölösleg, illetőlegesek, mellyeket min
denki saját Ízlése ’s helyzete szerint magyaráz. — Egy tizenötö
dik századbeli országnagy’ ’s herczeg’ fölöslege, egy korunkbeli 
polgárnak ma már szüksége,

Miért olly ritkák minden polgárisodon tartományban az 
útonálló rablók? Mert megbüntettelek ’s megvettetnek.

Miért találunk’ a’ nemzetek’ kormányzásával megbízott em
berek’ történetében olly sok hódítót? Mert lömjéneztetnek ’s 
majdnem imádtatnak áldozataik által, ’s hervadatlan virágokkal 
koszorúztatnak meg a’ történetíróktól. Mint állhatna az ember el
lene az éltébeni hatalom’ ’s holta utáni dicsőség’ Kettős ingerének?

A’ népek majd mindig magok okai a’ nyomorúságnak, mely- 
lyet tűrnek; ’s vademberekkint istenesítik azt, kit rettegnek, meg
vetik a’ békés erényt, melly boldogságukat eszközölné, ’s töm- 
jénezik a’ fényűzést, melly őket megrontja; a’ hatalmat, melly 
őket kiirtja; ’s a’ harczi lángészt, melly őket fölemészti.

Miért szólják le egymást szüntelen az udvaronczok és tu
dósok ? — Valljon nem hiúságból e? — Egyik nem tűrheti a’ 
rang’, a’ másik nem az ész’ felsőbbségét. Többnyire igazságo
saknak kellene lenniük egymás iránt, mert ugyan azon módokat 
használják; ’s hogy fölebb juthassanak ezek a’ Parnassuson, 
azok az udvarnál, nem szűnnek meg pártfogóiknak hízelegni, 
’s vágytársaikat rágalmazni. — sz  —

(Folytatjuk.)

Pozsonyban.
Alaj ítá és szerkeszti Orosz József. — IVyomtatja ifjabb Schmid Antul.
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Kit illet hazánkban a’ felségiség
(souverainité)? *)

Figyelmet ébreszt azon, nyilványos helyen kimondatott ’s 
nagy pártfogásra talált, jelen korszellemi állítás : ,,A’ királynak 
csak azon jogai lehetnek, mellyek törvénybe iktatvák.“ — Ez egy 
uj, ’s polgári alkotmányunkban isméretlen ju ris  publiciprincípi
um , egy eredetű a’ juste-milieu okfővel, a’ polgár-királysággal; 
és a’ nép-souveruinitére irányul.

Egészen ellenkező e’ tárgyra nézve meggyőződésem, ’s azt 
vallom, hogy a'felségiség nem a’ nemzetnél, hanem a’ királynál 
vagyon; — és innen következik, hogy már a' monarchának is
meretéből is minden fejedelmi jogok a’ királyt illetvén, csak a’ 
mennyire azoknak gyakorlásában megszorítva van, és azok a’nem
zettel közösek, annyira kellett azokat egy mérsékelt monarchiá
ban törvénybe iktatni.

Tanúbizonysága ennek az arany-bulla , mellyben nyilván 
ez mondatik: „Concedimus libertatém a’ Sancto Rege conces- 
sam“ , — azon arany-bulla, mellyre királyaink koronáztatásuk’ 
alkalmával megeskültek és mai napig is megesküsznek.

Dicsőségesen uralkodó Királyunk’ koronáztatási esküvésfor- 
mája is, mint minden időben, országgyűlésen hányattatott, álla
píttatott meg, és a’ KK. és RR. kívánságára iktattatott törvénybe: 
azért az abbani köz megegyezést kétségbe hozni nem lehet. Fel 
sem is tehetni, hogy az ország a’ királyt ollyanra, a’ mi jogait 
sérthetné, esküttette volna a’ nélkül, hogy azon sérelmesnek lát
szó kifejezést úgy, mint az az arany-bullának 31ik czikkelyére 
nézve történt, abból kihagyatni ne kívánta volna. — Midőn tehát 
az esküvés az arany-bullára — az általam felhozott kifejezést érde
kelhető minden észrevétel nélkül — megtörtént: ez által is már 
az ottani kifejezést az ország is mind igaznak mind törvényesnek 
elfogadta; de különben is az arany-bulla, az egy kihagyatott 
czikkelyen kívül, az 1687: 4 czikkely’ 2 §ában a’ többi részeire 
nézve magok az ország’ rendei által is teljes épségben meghagy a
tott a). Áll tehát jogilag és letlleg az , hogy nemzeti szabadsá
gunkat Sz. István  adta.

Ezt tartja királyainkról az 1836: 1 lörvényczikkelybe ikta
tott, most tisztelt koronáztatási diploma is, félre nem magyaráz- 
hatóképen igy szólván: „Primo: Quod práeter ab antiquo dedu- 
ctam haereditariam Regiam Successionem; tani Coronationeni ad 
mentem art. Diaetae Anni 1791“ (azaz, hogy 6 hónap alatt a’ ko
ronázás megtörténjék , addig is pedig az örökös király’ minden 
jogaival, az egy kiváltságadást kivévén, élhessen) „quam reli- 
quas universas, et singulas communes istius Regni Hungáriáé, 
Partiumque eidem adnexarum Libertates, Immunitates, Privile
g s ,  Statuta, communia Jura, Leges, et Consvetudines a divis 
quondam Hungáriáé Regibus, et gloriosissimae memoriae Praede-

*) E’ czikkely ’ tisztelt Írójának nem minden illiUsait heíyeselhet 
vén: berekesztése után különböző, sót nemellyekben ellenkező 
nézeteit közölni fogja ' a *aci ese ose9‘

a) 1687 a. 4 §. 2 : „In reliquo tarnen codem Articulo et (jasdem 
(Andreae II.) Decreto in omnibus suis l’unctis, on lom 
Clausulis in suo pristino vigore , et statu perraanen e.

cessoribus Aostris hactenus concessas, el confirmatas, infutur-
umque concedendas, et per l\os confirmandas------8a„rte obser-
vabimus.“ Uly világosan szól e’ részben az 1681: 10 czikkely 
18: ”De Juribus Praerogativae Nobilitaris, et Libertatibus Regni; 
leges superinde cond.tae Diplomateque Regio lirmatae, signanter
verő P. 1. Deer. Trip. 9. Andreae Regis Hyerosolymitani I I .___
nec non omnia Privilegia, et Statuta Libertatibus Regni desrr- 
vientia, a Divis quondam Ungariae Regibus concessa, ac perSu- 
am Majestatem etiam confirmata renovantur.u — Épen úgy, mint 
az 1836: 1 szól, az 1715: 2 az 5ik §ban, megismerik ezt ma
gok az ország’ rendei is az 1723 : 1 czikkelyben k); t.z, ,ar,ja 
azon esztendei 3 czikkely is, midőn hivatkozva az Iső czikkely re 
s az I715iki2ikra igy szól: „Sacratissima C. et lt. Majestas 
universorum fidelium SS. et 0 0 . Regni, Partiumque eidem ad 
nexarum omnia tani Diplomatica, quam el alia quaevis Jura — 
— (conformitate Articulorum — — modernae Diaetae, in 
sensu Articulorum Anni 1715, formulaeque Juramenti ibidem con- 
tentae, intelligendorum) dementer confirmat“. — Az 1836: I 
sövel egyformán szólanak az 1741 : 2 a’ 3 §ban, az 179°/ : 2, es 
az 1792 : 2 czikkelyek is. — Tehát királyaink adtak ’s adhatjak 
nemzetünknek „universas, et singulas communes Regni, Parti 
unique adnexarum Libertates, communia Jura;“ már pedig egy 
felségi nemzetnek szabadságokat, jogokat adni képtelenség \u l  
na: magából foly tehát, hogy a’ felségiség nem « ’ nemzetnél 
voll 's vagyon, hanem a' királynál.

De mi is egyéb a’ felségiség, mint főkul alom . vagyis min
den fejedelm i jogok' gyakorolhutása ; már pedig habár tisztelni 
kell is nemzetünknek azon jogait, mellyeknél fogva némelly feje
delmijogoknak gyakorlása nemzetünkkel közös; de mivel ez még 
nem föltalálom, még nem minden fejedelmi jogok' gyakorolhatu 
sa, melly csak egyedül fejedelmünk melleti vagyon. az egyes 
fejedelmi jogoknak engedett koz gyakorlása még felségiségel ma 
gában nem foglalhat.

Sőt, ha akár eredetünket akár eleitől fogva történetein 
két vesszük is közelebbről figyelembej nemzetünkre nézve a 
nép -felségiségnek még csak nyomdokára sem akadhatunk. 
Mert a’ ki elgondolja, melly felségisegok vagyon «" keleti 
nemzeteknek nem csak fejedelmeik, hanem még kormányzóik 
felett is: állathatja, hogy eleinknek, mint vándor néptorzso- 
kőknek, minemű nemzeti felségiségök volt légy en. — Éllek ok 
patriarchal hatalom alatt, melly — mint eredeti — sem szabad 
választást, sem nemzeti jogoknak akár fentartását akár átru
házását nem isméri. — Fejeik által, kiket kapitányoknak. re- 
zéreknek neveztek, felszólíltatván, hogy Aliin' földének tulaj 
donát visszaszerezni indulnának — haszinte azon engedelmes 
séget, mellyel akár a’ nemzetségbeliek, akar vagy az cról-

b) 1723 a. 1: „ ---------- primura . et ante omnia, nullaque praevia
fidelium SS. et 00 . eatenus pracmisaa liuinillinia Supplicaüonc 
ex puro erga Eosdem Paterno aflcctu. unirersos SN. el 00. Ilegai
_____ in omnibus tarn Üiplomaticis, quam aliis quikusvia Jarí kas.
Libe rta t ibus .  Privilegiis, Immunitatibus,  ConsTrludinika», l’rae- 

’ rogativis  et Legibus, hactenus concessis .  et eondilia — - -  COB"
servaturam ofTerre,et eosdem------ c o n f l r » a r e digsata fai»»n •
humilliroas-------gratias referunt.“
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teleti, vagy élelmükért ’s védelmeztetésökérl ör.kint lekötele
zett szolgák patriarcháik ’s uraik iránt tartoztak, elmellőzzük 
is — mi lehetett ezek és felekezeteik között egyéb ’s természe
tesebb tettleges kötés, mint: „Mi titeket fogunk vezetni, ti kö
vessetek; mi fogunk parancsolni, ti engedelmeskedjetek“ ? — 
így tehát a főhatalom a kapitányok, mint megannyipatriurchúk 
mellett volt, és pedig nem a’ néptől átruházva; mert ez azzal 
sem nem birt, sem róla nem is álmodozott.

( Folytatása következik.)
Késmárky Zsigmond.
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A’ term észe tjo g ró l.
Pótlék , Csaplovicstól.

(Vége.)

így például Krug  I. 45. §. azt mondja, hogy sem a' vég- 
rendeleti sem az a’ nélküli örökösödés nem okos, nem észsze
rűit i. következésképen a’ végrendeleteket félre kell vetnünk, ’s 
az örökösök, vagy akarki más, ragadják magokhoz a’ hátraha
gyott jószágot titulo primae occupationis, kiki a’ mihez hozzáfér
het, ’s e’ mellett iissék-verjék össze egymást: ez aztán okos és 
észszerinti lesz, mert ez üdvös testmozgás nekik kétségkívül 
hasznukra fog válni ’s az örök’ elköltése annál jobb ízűén es
ni. A’ holttestet pedig tetszésök szerint égessék el, ássák a’ ga- 
néjba, vagy mint vampyrt darabolják szélt. E’ szerint minden te
metés, minden örökosztály, úgymint most gyakoroltatnak, merő 
ostobaságok.

Szinligy a’ természetjognál fogva mindenki tetszése szerint 
köthet szerződéseket, ha az erre megkívánt feltételeket, mellyek 
l\ rúgnál az 57 és 58 §§ban megolvashatók, megtartja. És igy 
kiki olly nagy kamatra adhatja ki pénzét, mennyit kívánnia tet
szik, ámbár a’ tettlegi törvények nálunk száztól hatnál többet el
venni tiltanak. Világosan tanítja ezt Pauer, Marburgban 1808. 
kiadott könyvében.*) A’ kamatok iránt ugyan én sem vagyok 
az igen szoros korlátozás mellett, de azért mégis kérdhetem: mi 
okos czélja lehet olly tanitmányoknak, hogy senki sem köteles 
a’végrendeletekhez szabni magát, hanem, ha egy vagyonos meg
hal, annak hátrahagyott jószága szabad zsákmány; vagy hogy 
száztól száz kamatot is szabad évenkint ’s hónaponkint venni? 
— Miért vesztegesse az ifjúság a’ legszükségesebb tudományok’ 
megtanulására is olly rövid és szűk idejét illy balgatagságokra ? 
miért tömje meg fejét illy agyrémekkel, mellyek a’ való élettel 
homlokegyenest ellenkeznek? ’s miért oltsuk az ifjúságba a’ fen- 
álló törvények’ megvetését, úgy adván ezeket elő, mintha merő 
bolondoktól, esztelenektől hozattak volna ? Vagy talán józanabb 
ennél Jogi hites ügyvéd' tanitmánya, midőn a’ status’ foglyaihoz 
s az újoncokhoz igy szól: nyomban megszabadúlhattok, csak 
ezt mondjátok a’ kiküldött tisztviselőknek szemökbe! miért? nincs 
joga a statusnak ! ?

De más részről a' természetjogászok igen jól tudják a’ kö
pönyeget a’ szél szerint forgatni. Már múltkor megjegyzettem, 
hogy a mit egy kézzel adnak, azt a' másikkal elveszik, úgy hogy 
a jámbor megajándékozottnak végtére sem marad egyebe, mint 
mit neki a' tettlegi törvény megenged. így tehát a’ természet
jogaszok igen ügyes szemfényvesztők. Valóban mit is jelentsen 
ez : „minden embernek eredetileg joga van, hogy hasson vagy 
személyes erőit élénk mozgásba hozza, a' mennyire ez ön sza
badsaga köréhen megtörténhetik; vagy hogy a’ többiekkel 
egyenlő módon élhessen , a mennyire ezen egyenlőséget termé

szetes különbségek vagy önakarat nem korlátozzák ?<e Mit je" 
lenthetnek ezen itt kijelelt megszorítások egyebet mint: mennyire 
(é tettlegi törvények, vagyonosságod, állapotod és személyes 
tulajdonid megengedik? Igen furcsa felsőbbsége ez a’ termé
szetjognak a’ tettlegi törvények felett; épen ollyan, mintha va- 
lamelly házi-ur igy szólana nagybátran a’ cselédekhez: En e’ ház
nál magam vagyok u r , ’s kiki közűletek, feleségemmel együtt, 
azt köteles tenni, a’ mit én parancsolok; azonban feleségem te
het, a’ mit akar, ’s ti azt teszitek, a’ mit ő parancsol, bárha én 
az ellenkezőt parancsoltam volna ! — Épen igy beszél a’ ter
mészetjogtan, ’s kérdem, parancsa nem nevetségesebb, nem 
megvetendőbb e, mintama’ papucshősé? Nem épen ama’ meg
szorításokat ’s feltételeket foglalja e magában a’ tettlegi törvény ? 
sőt ez pontosabban, világosabban tűzi ki minden társasági tag
nak jogát ’s illetőségét a’ különböző körökben, mellyeket a’ ter
mészetjog csak igen könnyeden, határozatlanűl ’s homályosan 
jelel ki, ’s ez által félreértésekre és önkényes jogtágításokra nyújt 
alkalmat. Mi végre adja a’ természetjogtan a 'jogokat olly nyer
sen, olly tisztán, ellenben azok’ feltételeit’s korlátit olly félén
ken, hímezve, eltakarva? miért nem mondja ki a’ mondandót 
egyenesen ?. . .

Innen jön aztán, hogy kivált a’ fiatalság az oda csatolt, 
szükséges korlátokat semmibe sem veszi, hanem csak a’ csil
logó jogokat jegyzi meg magának, ’s azokat kénye szerint tágítja 
ki. Példának okáért: neked jogod van hatni: tehát a’ status’ 
kormányába is beszólani, a’ ki neked nem tetszik, megütlegelni, 
pasquilleket Írni ’stb. Vagy: neked jogod van szintolly jól élni 
mint mások: tehát a’ mivel szegényebb vagy, azt mástól orozni 
vagy rabolni el ’stb., e’ jogaid pedig a’ természettől vannak, kö
vetkezéskép azokban téged senki sem háborgathat, ’s ha te ezt 
mondod: nincs joga a’ statusnak! akkor a’ status köteles, azon
nal befogni száját ’s előtted elnémulni!

Kit ne kecsegtessen az illy édes beszéd? — Én e’ tekin
tetben a’ természetjogot még veszedelmesnek is tartom, mivel 
a’ társasági rendnek igen kellemetlen háborgatásira csábít el.

Egészen más volna a’ dolog, ha minden ember olly eszes 
volna, mint Jogi hites ügyvéd, ki épen ellenkezőjét tartja annak, 
a’ mit hirdet, ’s az érdeklett természetjogokat még szűkebb kor
látokba szorítja; mi azonban előbbi állításomat az önkényes ma
gyarázatokról ’s félreértésekről még inkább igazolja. O ugyanis 
igy ir: „az egyenlőség nem áll a’ testi vagy lelki erők’ egyen
lőségében, és igy sem az emberek’ foglalkozásai- vagy álláspont
jának, sem a’ birtoknak egyenlőségében, hanem abban, hogy 
minden ember más emberben magához hasonló lényt ismérjen 
el.“ — ’S utóbb: „Ugyancsak vastag értetlenség (itt rólam 
méltóztatik emlékezni) kívántatik arra, hogy valaki p. o. a’ sze
mélyi egyenlőséget a’ javak’ és polgári állás’ egyenlőségében 
tartsa.“ —

Valóban ezek igen szerény követelések. Csakhogy ebből azt 
kell következtetnem, hogy Jogi hites ügy véd ur vagy nincs még 
egészen beavatva a’ természetjogba, vagy előbbi nyilatkozásával 
a’ Figyelmező’ olvasóinak mulatságára csupán tréfát akart űzni 
's mellékesen engemet egy természetjogszeríí udvarisággal meg
lepni. Mert hiszen mindazok, miket ő előszámlál, múlhatat
lan feltételei azon fenállásnak és éleményeknek, mellyekhez K rug  
szerint mi nde n  embernek egyenlő joga van. Maga t. i. Krug, 
a’ többi természetjogirókkal együtt* világosan mondja ’s megis- 
méri 30. §-ában „hogy a’ három fő természetjog közűi egy a’ 
do/oghozi jog  általában, vagyis minden ésszel nem biró dolgok
hoz , mint szabadságunk' tárgyaihoz,“ és igy hogy kinekkinek 
joga van nem csak a’ tálhoz, hanem a’ pecsenyéhez is, mint a’f)  Lehrbuch tics Naturrechts.



429
430

tál’ tárgyához ; „mert — úgy mond — az ember sem élhet sem 
hathat e’ dolgok, mint eszközök és műszerek, nélkül,“ azaz, 
ha jól nem lakik ’s minden egyebe nincs, a’ mire szüksége van. 
Ezt Jogi hites ügyvéd is csak tudhatta, sőt kellett tudnia; követ
kezéskép mit akart valljon, e’ szavaival mondani: „az ember a 
többiekkel egyenlő módon élhet, mihelyt ezek őt magokhoz ha
sonló lénynek elismerik ?“ — Ezzel ugyan a’ jámbor „hasonló 
lény“ még nem igen önthetné le salátáját, ’s nekem igen nagy 
okom van hinni, hogy maga Jogi hites ügyvéd ur sem volna 
puszta emberisege megismérésével, ha szinte pergamenen, arany
zott betűkkel s egy bulla aureával ellátva adnák is ki neki, meg
elégedve, ha a titulussal semmi vitulus sem lenne összekötve, 
így ő én előttem, ama’ mondásával, valóságos bohócz és nequi- 
tcr se humilians — ’s azt kérdem, kinek rovására esik most 
ama „vastag értetlenség’?“ Turpe est doctori, cum culpa re- 
darguit ipsum.

Hogy egy ember a’ másikat ne valami szénaboglyának, ha
nem magához hasonló kétlábú állatnak tartsa, ahhoz, hiszem, 
legkevesebbé kell neki iskolai leczke, hacsak Isten egészen meg 
nem vakította. De fontosabb ennél az, hogy ama’ régi balga 
kérdést is: valljon az asszonyok emberek e, melly Francziaor- 
szágban a’ VIdik ’s IVémetországkan még a’ XVIIdik században 
is nagy tűzzel feszegettetett, csupán a’ természeljogtan’ sege
delmével lehel végképen eldönteni, ’s hogy ha valaki a’ termé
szetjogot olly alaposan nem tanúlta mint Jogi hites ügyvéd ur, 
teljes lehetetlen neki tudni, valljon az asszonyok csupa kápráza- 
tok e, mogyoróbokrok e, vagy mi egyebek. — (Zárjel alatt legyen 
itt mondva, hogy csupán a’ természetjog’ segedelmével lehet 
más, hasonló, igen szövevényes eseteket is megoldani; például: 
valljon egy bérben lévő kengyelfutó, ha történetből egyik vagy 
mind a’ két lábát elveszti, köteles e még urának folyvást bérben 
futni? CKrug , I. 58. §.) Már e’ nagy fontosságú kérdést ki 
dönthetné el a’ természetjog nélkül, melly ha öröktől fogva nem 
létez, ama’ szerencsétlen kengyelfutót kétségkívül minden bíró 
további futásra Ítélte ’s törvényhalalommal kényszerítette vol
na. Valóban én meg nem tudom határozni, valljon ez, vagy 
a’ régi scholasticusok’ ama’ furcsa kérdései, mellyeket ők a’ 
gondolkodó erő’ egész megfeszítésével pro et contra feszegettek, 
kívánnak e élesebb elmét ’s több belátást a megoldásra. T. i. a 
hires quaestio quodlibetica-kban igen hevesen és hoszasan vi- 
tatkozának e’ kérdés felett: valljon ollyan ember, kinek csak 
f é l  lelke volna, képes volna e egész gondolatokra, vagy, ha 
nem, miilyenek lehelnének a’ f é l  gondolatok? — A közel rokon
ság ez és Krugnak előbbi kérdése között félreismérhetellen. Két
ségkívül a’ természetjog mind a’ két esetben legjobban kisegít. 
Claudatur parenthesis.)

Hanem épen most jut eszembe, hogy Jogi hites ügyvéd 
ur talán egészen mást, t. i. azt akarta mondani, hogy minden 
embernek joga van, a’ társasági viszonyokban szintollyan tagul 
tekintetni mint a’ többiek. És igy Jogi hites ügyvéd ur a maga 
inasát kétségkívül szintúgy urnák tekinti mint magát, s nem mer 
neki legkisebbet is parancsolni. Lehet, hogy ők kölcsönösen 
szolgálják ki egymást, vagy ha nem, akkor Jogi úrról el lehet 
mondanunk: operibus eins credité, non verbis. —

Eddig a 'józan eszi láttuk ; most a’ tiszta  ’s minden tapasz
talástól és tettlegi törvénytől független észt tekintsük. E’ tisztasá
got és függetlenséget már paradoxonomban és csak imént is 
méltánylottam, sőt példákat is hoztam tel ra (az örökségekről s 
pénzkölcsönözésről). Annál meglepőbb, hogy az észjognak e’ tisz
tasága és függetlensége olly tetemes elegyítést (amalgamatiot 
és függést szenved meg. I sse fel csak valaki Kruyot II. 106. §.
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* .házasságról. Itt ez mondatik: ,,A’ nembeli szerződés csak 
akkor erő Qogerejű), ha csupán két, különnemű személv közt 
S egyik vagy másik résznek egész életé huszára köttetik.“

Meg merne az ember esküdni rá, hogy ezen tanítást . 
más valahol, t. i. a keresztény erkölcstudományban, hallotta 
olvasta, ’s nincs is különben a’ dolog. Itt tehat a’ tiszta v figyeli, 
ész ugyancsak hatalmas korcsosodást szenvedett. De ne is ké
telkedjünk benne, hogy ezen 106dik §. egészen máskép haug- 
zék, ha Krug ur nem lipcsei keresztény professor, hanem szü 
letett török vagy metélkedett zsidó lett ’s a’ török vagy zsidó 
tanulmányokban nevelkedett volna. Jóllehet Krug ur akkor is 
eszét minden bizonnyal a’ legjózanabbnak ’s legfüggeüenebbnek 
nyilatkoztatta volna! — Csakugyan mit is mondjanak a’ tiszta esz' 
ezen canonjára a' törökök, kiknek 4 feleséget venni, ha eltarthat
nak, törvényesen ’s vallásilag szabad? vagy tálán ok nem is 
tudják, micsoda fán terem a’ józan ész? nem hozhatnak e fel 
igen eszesen, törvényük mellett, azt, hogy hiszen mar maga a’ 
természet önkint polygamiára vezet-, miután «Italában véve több 
a’ nő mint a' férjíi, ’s egy férjfi több nőt is termékennyé tehet, 
mit a' többi állatoknál is szintúgy latunk; következésképen hogy 
a’ többnejüség tökéletesen természetszerű. De ha igv, inikep 
taníthat a’ természetjog mást mint maga a’ termeszd?

Hauer Antal marburgi professor imént idézett könyvének 
21!dik lapján Írja, hogy „sem az egy-, séma' többnejüség, akar 
meghatározott akar határozatlan időre köttessék a’ szerződés, 
a’ természetjoggal nem ellenkezik.“ — Íme tehat két gyönyörű 
példánya van előttünk a’ tiszta és független észnek! az egyik 
ezt mondja, a’ másik azt. Mellyik mar a’ kellő közül az igazi 
tiszta és független? — ’S hány illyen ellenmondást lehetne ki
emelni, ha méltó fáradozás ezen Augias’ istállóját, az úgyneve
zett természetjogtant, egészen kiseperni.

Ad  / / .  A’ természetjog egyetlen, árok, változhat nt lau.
Ki holmi allotriáknak ’s hiú ábrándoknak baratja, üsse fel 

a’ Grotius’ és PutVendorf’ korától e’ mi időnkig kijött termeszei 
jogtani könyveket, ’s jegyezzen ki magának varianshalmokat 
annak kimutatására, miképen ’s mennyire örök vagy változatlan 
e’ jogtan. Mi itt megelégedhetünk a’ házasságról csak imént fel 
hozott példával. Bauer’ könyve 1808ban jött ki, Krugé 1817-ben, 
és igy amannak egész természetjogtani örökkévalósága csak 
9 _  1 0  évig tartott, mit a’ csillagászok és időmérők feljegyez 
beinek magoknak. — Ha a’ természetjog örök és változatlan: 
ugyan miért iratnak felőle minden pillanatban uj meg uj könyvek ? 
nem elég volna e, akarmellyiket közülök, im’nt a' tiz parancs« 
latot, álló betűkkel (stereotyp) öntetni a az uj kiadásokat mindig 
ezen’egyről tenni? -  Hanem a’ ter.nészetjogkoracsok’ mindé 
nike akar valami örökké tartamiét koholni; a ez mindeniknek sze 
rencsésen sikerül is, mert a’ mi egyszer nyomtatva van, azon 
többé változtatni nem lehet, s igy megmarad örökre, azaz m.g 
a moly meg nem eszi. Jönnek az utódok, ’s ezek szinte igy
az örökkévalóság’ számára nyomatnak.

Értem én jól, mit akarnak itt a’ természeljogaszok monda 
ni. t i körülbelül ezt: Egy porkabálhoz, köd.nönhöz vagy jn 
liá 'szbundához való alom,,.ok már a világ' kezdete óla »pdeenek
szerte a’ mindeneégben; de Hugo tiroliü. e . Podendorf valanak 
az elsők, kik nagyobb rogyok.« ránthattak magokhoz ,  erekből
ók a-köd,nőn, nagyjából össze I» férczeltdk; de .  rabénak meg
tömérdek hézag! maradlak, mell,eke. az uldbbuk,»
teli betömni igyekeztek; 'a így mo.t azt .... idenki, kinek de
kében fekszik benne megjelenni, felvenni *
ruha egyre sem illik jól, mivel i.zon.nan hoszn 
valóságos monstrum.
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Ad III. A telllegi (positiv) jog csupán a  természetjog' sza
bályai után lehetséges. Látjuk; mert Mózes’ öt könyve, a ró
mai törvény, a Sachsenspiegel ’s minden más országok’ törvé
nyei, a’ mi tripartitumunkkal együtt, csupán Hugo Grotius után 
és szabályai szerint támadtak. — Egyébiránt is: ab e s se  ad p o s 

se  va le t consequentia. Már pedig az t láttuk előbb, hogy a’ ter
mészetjog nem ismér örökösödést, és szerinte az elhalónak min
den hagyománya urtalan, elhagyott jószág (K ru g , 47. §.), mellya 
legelső elfoglalóé, ’s mellyen az élők bízvást czivakodhatnak, öl
hetik egymást. Ez a’ természetjog’ szabálya. Igen, de azt is 
látjuk, hogy valamennyi teltlegi törvény máskép szól ’s szólania is 
kell, ha az emberek közt örök háborgást és véres verekedést nem 
akarunk. így tehát a’ tetllegi jog a’ természetjogtan’ szabályai 
nélkül is lehető, mert lelez s leteznie h e ll.

Egy bohócz ember azon tréfát csinálá magának, hogy egy 
felfordult házat építtetett, mellynek t. i. fedele alul volt, pinczéje 
felül, ’s kéménye lefelé járt. — Utódai támogatók a’ balga épít
ményt, sőt holmi czifrázatokat toldottak hozzá; a’ szomszédok 
nevettek. — Mióta állhat már ez a’ bolondos ház 7 kérdi az egyik.
— Ősapánk építette, mustrául minden építőknek; de a’ ház, va
lójában, öröktől fogva áll. — Micsoda? ’s hogyan? — Csak 
úgy, hogy már Ádám apánk is összerakhatta, ha tudott volna 
hozzá, mert az anyagszerek már akkor is megvoltak. — Habár; 
de mi a’ kőnek tartjátok ti fen? mi hasznát veszitek? vagy azt 
hiszitek, hogy lesznek olly kábák, kik szinte igy fognak építeni?
— Semmit sem tesz; az emberek buták, ha nem építenek igy, 
mert sajálképen csak az igy épült házak lehetnek jók. — De ké
rem Kegyedet, hisz ez az egész rósz fészek meg van fordítva, 
a’ minek felül kellene lenni, alul van ’s viszont; ki a’ patvarnak 
juthatna eszébe, hogy fején járjon ? — Minden eszes embernek, 
csakhogy még eddig senki sem akarta elkezdeni; de ez onnan 
van, mivel ti, mint mondám, mindnyájan ostobák vagytok. — 
És csak t i  vagytok az okosok? hahaha, prosit! —

Csak rajta tehát, küldjünk merő természetjogászokat az or
szággyűlésre; majd hoznak azok törvényeket, hogy végre senki 
sem fogja tudni, mi főtt, mi sült, ’s ki a’ szakács, ki a’ pinczér.

Mindé’ hoszú beszédnek rövid értelme ez: A’ természetjog 
nem az estnek, legkevesebbé pedig a’ tiszta ’s minden tettlegi 
jogtól független észnek, hanem a’ képzele tn ek , vagyis helyeseb
ben, a’ metaphysicába süppedt, azaz fé lre c sa p p u n t észnek szü
leménye; nem egyetlen, sem örök, sem változhatatlan, hanem 
inkább egy ens variabile et praeter necessitatem, sőt még ezen
felül veszedelmes is. — Spinoza, a’ félreismért »Spinoza! — 
már 16?0ben ezt irta: „Jus naturale non sana ratione, séd cupi- 
dilate et potentia determinatur.“ — Hanem erre K r u g  csak azt 
mondja: Spinosa bolond volt! na, és hogyan is ne, miután Gro
tius és Putfendorf előtt a’ józan észnek se’ hire se’ nyoma nem 
volt az emberek közt! — Lesz még idő, midőn a’ természet
jogtan az egész metaphysicával együtt, valamint hajdan a’ scho- 
lastica philosophia, melly 400 esztendőnél tovább hurczolta az 
embereket orraiknál fogva (’s mellyről nem sokára a’ közel ro
konság bővebb kimutatása és mulatság végett némellyeket köz- 
lendek), ki fog nevettetni, 's a’ tudományok’ tereméből oda, a’ 
hová való, kidobatni. Az emberiség kétségkívül ezen, a’ józan 
észt sértő tudományoktól és — értem a’ metaphysicát és termé
szetjogtant, melly szinte csak metaphysica — szintúgy magához 
tog léi ni, mint a scholastica philosophiától ’s a’ Barbara cela-

rent-től magához tért; ’s épen ekkor fog majd a’ felvilágosodás 
is, mellyet Jogi hites ügyvéd olly igen félt, igazán bekövetkez
ni, ha az emberek megszűnnek, sületlenségeket fontos dolgoknak 
tartani; addig csak igy sóhajthatunk fe l: Quantum est in rebus 
(humanis) inane!

Egyébiránt én szeretek, ha lehet, kibékülni; azért is bere
kesztésül ajánlok én is egy természetjogot, millyet t. i. én eszes
nek ’s lehetőnek tartok ; lássák a’ természetjogászok, ha elfo
gadhatják e.

Az ember igen élénk igazságérzéssel születik. De ugyanő 
elejétől fogva igen haszonvágyas, igen buta és igen gonosz. E’ 
mellett a’ természet’ változhatatlan törvénye úgy hozza magával, 
hogy az erősebb a’ gyengébb’ rovására éljen. Ennek következése 
az, hogy az erősebb adja a’ törvényt; miben gyakran ama’ ter
mészetes igazságérzés ellen cselekszik.

Tegyük fel azonban, hogy az erősebb csupán ezen igazságér
zést akarja követni, ’s lássuk, melly jogokat ’s kötelességeket 
ismér az szükségképen el.

Az ember társaságon kívül nem élhet. Társaság a’ tagok’ 
minden tekintetbeni igen nagy különbözése nélkül nem gondol
ható. Hogy tehát egy illyen társaság az imént említett zavar- 
elemek (erősebb jog, birvágy, butaság, gonoszság) mellett is 
fenállhasson, vagyis, a’ mi mindegy, annak valamennyi tagjai 
egymás mellett megélhessenek: törvények szükségesek, mely- 
lyek mindenkinek illetőségeit és tartozásait kijeleljék. Valamennyi 
illyes törvénynek végső alapja nem lehet más, mint hogy a 
társaságnak akarmelly tagja csak azon mértékben követeiket jo 
gokat s élvezést, mennyit ezekből neki társaságbeli álláspontja, 
személyes tulajdoni és vagyonállapo/ja megengednek. Ennyivel 
neki meg kell elégedni, ’s tökéletes egyenlőségről a’ tagok’ sem 
egyike sem másika ne is álmodozzék, mert az lehetetlen. —  
Minél szorosabban ragaszkodnak minden tettlegi törvények ezen 
elvhez, annál igazságosabbak ; minél inkább eltávoznak tőle, annál 
igazságtalanabbak. Óhajtható tehát, hogy a’ törvényhozók, meny
nyire csak lehet, ezen természetes és keblökbe oltott igazság
érzést kövessék mindenkor.

Szántszándékkal mondok igazság érzést, nem észt, mert a’ 
hideg, semmi érzéstől át nem melegült ész" ítéletei sok esetben 
másképen fognának történni, mint azt a’ társaság’ köz java kí
vánná. Ugyanis csak a’ leghidegebb ész állíthatja például azt, hogy 
senki sem rendelkezhetik vagyonáról halála’ esetére, mert: non 
enlis nulla ju ra . Legyen úgy; de valljon nem ártana e a’ tár
saságnak, ha annak tagjai minden egyes örökség felett vesze
kednének? különben is e’ részben maga a’ hideg ész is szolgál
tat némi jogezímet, mert nem a’ halott, hanem az élő csinálja 
a’ végrendeletet, ’s mint illyennek joga van vagyonáról rendel
kezni, ’s úgy kell venni a’ dolgot, mintha ő ezen akaratját halá
la’ perezében valóban teljesítené i s ; mi mivel ekkor nem igen 
lehető, az akarat’ végrehajtásának természetesen csak halála 
után kell megtörténni. Az ab intestato örökösödést szintigy el 
lehet egy kis józan ésszel minden czivakodás nélkül intézni. De 
ha a non entis nulla jura elvnél makacsul megállunk, akkor ab
ból az is következik, hogy a’ meghalt törvényhozóknak törvényei 
sem köteleznek senkit is többé. ’S ez aztán szép zűrzavarra ad
na okot. Mire való az illyen elvek’ felállítása?

. Előadtam természetjogomat; mit mondanak hozzá a’ termé
szetjogászok? — Bécs, jun. 12. 1838.

P ozsonyban .
Alapító es szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid A n tu l.



Kivándorlás É jszakámén kába.
A’ közép-frankoniai kormány, intésül a’ kivándorlani vá

gyókra nézve, egy Amerikából visszatért kivándoroltnak tör
vényhatóság előtt tett következő vallomását nyilványítja: „M. 
é- június’ 16kán az illeni kir. kerületkormánytól folyamodás’ ut
ján nyert kivándorlási szabadságnál fogva feleségem- ’s gyerme
kemmel, N. IV. és családja’ társaságában, mentem innen el. 
Julius’ Íjén Brémába értünk, ’s Lüdering ottani hajóügyvivőnek, 
ki a német kivándorlókhoz igen nagy szívességgel viseltetik, 
közbenjárása állal mindjárt kaptam alkalmatosságot Philadel
phiába. Már másfél nap múlva elindulhaték Alvina  hajóval (ka
pitánya Curl and) Brémából. Úti társam N. Brémából Uj-York- 
nak akarta venni útját, ’s ezért elmaradt tőlem Brémában; mi 
történt akközben vele ’s övéivel, nem tudom; igen lehetséges, 
hogy egy elsűlyedt hajóban, melly több száz német kivándorlot- 
tat vive,  veszett el. Iszonyú viharos utazás után Helgolandon, 
az angol csatornán ’s az atlási tengeren keresztül csak 59-dik 
napra érkeztünk meg Philadelphiába. Itt most már reményiéin, 
hogy családommal a’ szerencse’ révpartjára szállottam, de igen 
keservesen tapasztalám várakozásom’ csalódását! milly fájdalma
san kelle mindjárt a’ magasztalt Eldoradoba érkezésemkor meg
győződnöm a’ felől, hogy magamat ’s enyéimet a’ legszerencsét
lenebbekké tettem ! Philadelphiát minden nemzetbeli, de kivált 
irlandi kivándorlótokkal tömve, ’s a’ legnagyobb részt kereset, 
hajlék és táplálal nélkül, iszonyú Ínségben találtam. Legszeren
csétlenebbek ezek közt a’ német kivándorlónak, kiket most már 
az amerikai teljességgel nem szenvedhet. Naponkint tódulnak 
ide seregestül kivándorlónak más amerikai tartományokból is, 
mellyeket szállás’ és táplálat’ hiánya miatt hagytak el. E ’ fél
meztelen és elsoványult nyomoralakok’ tekintetét le nem írhatom. 
Eredeti szándékom, hogy megmaradt vagy ónomból, melly Phi
ladelphiába érkezésemkor még körülbelül 900 frlra ment, vala- 
melly földbirtokot veendek , egészen dugába dőlt, mivel a’ föl
dek nem, mint sokan hiszik, a’ slatuskormány’ vagy testületek’, 
hanem olly uzsorások’ kezeiben vannak, kik egy nap alatt meg
munkálható mocsáros és csaknem müvelhetlen darabföldért 10 — 
12 dollárt kívánnak. Eléggé müveit vagy művelésre képes jó
szág’ megvásárolhatására ’s egy formaszerinti gazdaság’ alapítá
sára legalább 4—5000 frtnyi értéket kell odavinni. Miután, mint 
mondám, Philadelphiában ’s az oltani vidéken meg nem tele
pedhettem, Ohio status felé fordultam. Itt azonban még sokkal 
roszabbnak találtam mindent, mint az elhagyott vidéken. A 
kivándoroltakat földalatti barlangokban leiéin, mellyeknek 
az ő lakásokul kell szolgálniok, a’ legnélkiilözhetlenebb élelem
szerek’ keserves szükségével küzködve, leirhallan ínségben. 
Most már mesterségem’ üzése állal próbáltam munkát szerez
n i, de ez sem sikerült, mivel a’ benszülötlek magok is min
den mesterséggel foglalkoznak, s a’ német ritkán fogadta- 
tik fel valamelly házhoz, az amerikaiaknak félreismérhetlen 
idegenkedése miatt. Én inég a’ legnehezebb és legalábbvaló 
napszámosi munkákat is felvállaltam volna, tsakhogy tsala 
dómat táplálhassam ’s ne legyek kénytelen visszatérni, de ez

sem sikerült. Még egy harmadik próbát tettem lj-York sla 
tusban, de az is ugyanazon okokból szintolly szerencsétlenül 
ütött ki, mint a másik kettő, ’s itt végre a’ legnagyobb kétség 
beesésben eltökélém magamat, visszatérni az elhagyott hazába. 
Különféle nehézségek után — mert a visszatérés minden kül
földinek igen megnehezíttetik — fölvétettem Janói Fridiik 
hajóra (kapitánya hlertcrich), mellyel 30 napi utazas után octo 
bér’ 8kán szerencsésen meg is érkeztem Brémába, ’s onnan 
utamat ide folytatóm. Hálát adok Istenemnek, hogy még volt 
annyi pénzem, a’ mennyivel visszautazásomat bevégezhetem; 
a’ német kivándorlónak közül, kik most ínségben epednek, azé 
gyenletök’ daczára is ezerenkint jónének vissza hónukba, ha 
pénzök volna az utazási költségek’ fedezésére. (Nem vagyok 
eléggé képes lerajzolni azon ínséget, mellynek a’ csalékony ke 
csegtetések által elcsábított német kivándorlók magokat kiteszik, 
mert haszinte sikerül is egy némelly nek, Éjszakamerikában meg
telepedésre szert tenni, de az magában mégis meg fogja bánni 
kivándorlását, ’s nehezen nélkülözhetendi hazájának rendbesze 
dett viszonyait. A’ drágaság egész Amerikában valóban iszo
nyú; a’ legközönségesb élelemszerek’ ára négy- ’s ötszörié na 
gyobb, mint hazámban. A’ vagyon’ bátorságáról szó sem lehet; 
az emberek gyakran fényes nappal is kiraboltatnak az utakon, 
’s a’ hatóságoknál hiába keresnek ólaimat. Mindazon levelek, 
mellyek Amerikából hozzánk jonek, merő hazudságok, s ben 
nők épen ellenkezője foglaltatik annak, mit a’ hely’ szilién ta
lálunk.“ Azon kérdésre : nem akadt e bajorországi ismerősre 
Amerikában, ’s hogyan megy ott a’ bajorok’ dolga? Y \ .  ezt 
mondá : „Philadelphiában N. N. lakatoslegénnyel A-ból lalálkoz 
tam , ki ottan dolgozik. Azt mondotta nekem, hogy egy össze 
esküvésbe keveredők, melly Schweizban tartózkodásakor kohol 
tatolt, ’s a’ börtönt el akarván kerülni, Amerikába szökött. Több 
ismerősre vagy hazámfiára nem akadtam, A. A. puskamüvesen 
kívül, ki philadelphiai lakos és feleséges. Philadelphiában egy 
Wiirtembergből elutasított emberrel is találkoztam, ki ott ser 
csapszéket tart, ’s a’ német kivándorlóitoknak megígéri, hogy 
rólok gondoskodni fog; de csupán azt látszik akami, hogy 
a’ kivándorlónak kevés pénzüket nála elköltsék, mert engem, 
mint a’ többit, csak puszta Ígéretekkel tartott.“

Kit illet hazánkban a’ í'elségiség
(souverainité)?

(F o ly ta tá s .)

Árpádnak fejedelm i vezerre választatása is korántsem tör
tént a’ nép, hanem a’ kapita/n/ok mint megannyi patriarchal. 
által. — A’ ki ezt kétségbe vonni akarná, tekintse meg csak 
Constantinus Porpliy rogenitusnak, ki eleinkkel, midőn ezek Le- 
bediában tartózkodtak, a’ pacinaciták ellen szövetséges volt, 
könyvét: „De adminislralione Imperii“ , és azután Anonymusél: 
„História septern Duciim“ , hol ezek ’s több illyesek találtainak: 
.,Tunc supra dicli Viri Principals fusis in unum vas propriis san- 
guinibus“ stb.; továbbá a’ III. alaptörvényben: „ I t ip s i  (Prinri- 
pales Personae), qui libera volunlale sibi Ducem elegerunt“ stb.,
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fi« látni fogja, hogy legrégibb történetíróink szerint is nem a 
„ép, hanem, kiket a’ föhatalom  illetett, a' kapitányok, a’ pa- 
triarchák választottak. Ezek öntötték véröket egy edénybe; 
ezek esküitek; ezeket tárgyazzák egyedül — mint választási p a 
ctum convenlum — az alaptörvények a’ nélkül, hogy azokban 
akár a népnek egyenes befolyása, akár ennek a’ kapitányok ré
szére történt meghatalmazása csak egy szóval is említtetnék. — 
És ezek is kötöttek e ki magoknak az alaptörvényekben valami 
ollyast, mellyből csak messziről is a’ felsegiseg fentartását állí
tani lehetne? Az I. „Ut quamdiu vita duraret tarn ipsis, quam 
etiam posteris suis, semper Ducem haberent ex progenie Almi 
vagy inkább Arpadis) Ducis“, a’ választókra nézve semmi jogot, 

hanem csak kötelességet foglal magában. — A' II. „Üt quid- 
quid boni per labores eorum acquirere possunt, nemo eorum ex- 
pers fieret“ , csak lekötelezése a! fejedelemnek , hogy fe lseg i jo 
gainak gyakorlata alkalmával a’ választók is a’ szerzendő javak
ban részesíttetni fognak; de különben is nem a’ részesülés, ha
nem a részesítés foglal magában felségiséget. — A’ III. „Ut 
ipsi (Principales Personae), qui sua libera voluntate Almum (vagy 
inkább Arpadem) sibi Ducem elegerunt, quodipsi, et filii eorum 
nunquam a consilio Ducis, et honore Regni omnino privarentur“, 
a fejedelmi tanácsból, az ország’ hivatalaiból ki-nem-rekesztetés 
a' fejedelmet a’ tanács’ követésére épen olly kevéssé kötelezi, 
mint a’ conclusum diaetale a’ sanctióra; annyival kevésbbé ta
gadja meg tőle a' felségi jogot. — A’ IV. „Ut siquis de posteris 
eorum infidelis fieret contra Personam Ducalem, et discordiam 
facérét inter Ducem, et cognatos suos, sanguis nocentis funde- 
retur, sicut sanguis eorum fűit fusus in Juramento, quod fece- 
runt Almo (vagy inkább Arpadi) Duci“, sancliója alávetésöknek.
— Az V . „Ut siquis de posteris Almi Ducis, et aliarum Princi- 
palium Personarum juramentum, statuta ipsorum infringere vo- 
luerit, anathemati subjaceat in perpetuum“, sanctiója a’ válasz
tásnak és választási alaptörvényeknek mind a’ választott vezér j  
mind a’ választóföszemélyek' részéről: melly azonban a’ fejede
lemre nézve az 1687ki 4dik czikkely által el van törölve.

Azt fogja talán valaki mondani: „Az I. törvény nem csak 
a’ kapitányokat, hanem a’ népet is kötelezte arra, hogy vezérök 
mindig csak Árpád’ nemzetségéből legyen: tehát a’ pactum con- 
ventum nem egyedül a’ vezér és a' néptörzsökök' fejei, hanem 
a' nép között is történt,“ — Továbbá: ,,A’ II. törvény nem egye
dül a' kapitányokról szólott; mivel már Árpád is Kételnek — 
mások szerint Rétéinek — 's másoknak is ajándékozott fekvő-ja
vakat.“ — Végre: ,,A’ IV. törvényben a’ hivtelenség’ esetére 
szabott büntetés nem csak a’ kapitányokat, hanem a’ népet is ér- 
dekletle; tehát erre is ki volt terjesztve a’ pactum conventum.“
— Ezekre azonban felelem: A’ néptörzsökök’ fejeinek alávetése 
már maga után vonta — minden p a c tu m  conventum  nélkül is — 
a’ többi népnek alávetését. — Továbbá: Árpád Kételnek ’s a’ 
népből másoknak is ajándékozott fekvő-javakat érdem -ju ta lom ul, 
bőkezűségből;  a főszemélyeknek pedig a’ p a c tu m  conventum ' 
következéseben kötelességből. — Végre: a’ fejedelmi vezér a’ 
népre nézve határtalan hatalommal birt; mert „omnis potestas 
condendae legis et constitutionis“ a’ vezérnél lévén c), mégGejza 
is „se\erus quidem et crudelis veluti potentialiter ágens in suos, 
misericors autem et liberális in alios“ volt d ); miglen Sz. István, 
mint már király, „temperato — quo Duces utebantur rigore na- 
tioni universae Immunitates, quae cuivis hominum classi admen- 
sae essent, concessit“ e). _  lde járu, az? hogy az y  |5rvé

c ) Ilik rész , 3 czím , 1. §.
d) Carthuitius vita S. Steph. 1. fejez.
c) kelemen Hist. Jur. Hung. 39 lap.

is, melly épen az esküvésnek és pactum conventumnak sanctió
ja ,  korántsem a’ népről, hanem egyedül az esküvést és szövet
kezést tevő föszemélyek' maradékiról szól.

fannak, kik IVerbőczy után azt tartják, hogy Sz. Istvánt 
eleink szabadon választották királynak, és ezen választásból 
igyekeznek a’ nemzeti felségiséget következtetni: ezen állítása 
azonban Werbőezynek meg nem állhat; mert

1. Sz. István, már mint fejedelmi vezér, atyja után nem vá
lasztás, hanem örökség által jött az uralkodásra, Chartuitius 
szerint, ki 400 esztendővel közelebb lévén Sz. István’ idejéhez 
mint Werbőczy, igy szól: „Convocatis Pater suus Hungáriáé 
Primatibus cum Ordine sequenti per communis consilium colloquii 
filium suum Stephanum post se regnaturum populo praefecit et 
ad hoc corroborandum a singulis juramentum exegit“ f). — Innen

2. Maga Sz. István is a’ Pannonhegyen felállított apátság’ 
oklevelében lOOlben magát nem választottnak  mondja, hanem 
igy szól: „Cum civilis belli ruina urgeret, volente quodam co- 
mite Simeghiensi paterna me sede repellere“ ’stb. Ide járul

3. Hogy Sz. István már akkor 3 esztendeig mint fejedelmi 
vezér, és pedig határtalanabb hatalommal mint későbben, mint 
már király, uralkodott. Valljon uj választás alá adta e magát 
az, ki atyjának széke utáni vágyódásáért Kupát olly szigorúan 
büntette? — Továbbá

4. K ollár  Werbőczyről azt jegyzi meg, hogy „praetermis- 
sis, quae ad jura nostra publica attinent, quaestionibus fere 
omnibus, quae leviter attingit, crassas aevi sui tenebras aífuderit“ 
g). — Innen származott az electio’ tanítása is, melly kifejezést 
eleink mindenkor szorgalmatosán kikerültek — habár aziránti 
jogukat, kit illessen az I. alaptörvény szerint a’ korona, minden 
külső befolyás’ ellenére szabadon kijelelni, és igy azt annak, kit 
jogilag illetett, tettleg is általadni, szakadatlanul fentartották 
— miglen azon kifejezést II. Ulászló, és igy épen a z , kire 
szoros értelemben a’ választatás legkevésbbé alkalmaztathatott, 
legelőször diplomájában elfogadta. — Mert midőn Corvinus Má
tyásnak, kit Szilágyinak rémítő ereje emelt a’ királyi székre, 
magvaszakadtéval négyen, t. i. Ulászló, ’s ennek ifjabb testvére 
János Albert, ki a’ Rákosmezőn Magyarország’ hadi fővezéré
nek, sőt sokak által királynak is kikiáltatott; ugyszinte Maxi
milian, már akkor választott római király, ki Fridrik császár és 
Mátyás közt a' korona’ átengedése’ alkalmával 1463ban történt 
békülés’következésében a’ koronára számot tartott; végre Corvi
nus herczeg, Mátyásnak természetes fia, ki atyjának érdemeiben, 
barátinak hatalmában és saját nagy kincseiben bizott, sőt tulajdon
ságaira nézve is magát királyi székre érdemetlennek nem tartot
ta, — a’ koronát követelték: ezek közül eleink szoros értelemben 
nem csak nem választhattak, de még nem is jelelhetlek király
nak az I. alaptörvény’ következésében mást, mint ezen törvény
szerinti legutóbbi király’ — Posthumus László’ — leánytestvérének 
legidősb fiát, II. Ulászlót. — De ki nem tudja mind ennek enge
dékenységét h), mind leginkább az akkori hatalmasbaknak fenhé- 
jazását? 0  — Végre

5. Werbőezynek ezen állítása személyes gondolkozásából 
is eredelt, ki II. Lajos’ halála után a’ nemzet’ nagyobb és lör- 
vényesb részének ellenére az eddigi szokás’ és törvény’ félre- 
tételével nem Ferdinandhoz, hanem a’ képzelt szabad választási 
jognál fogva Zápolyához csatolta magát.

f )  Carthuit. ugyanott 1. fejes. 5. ss.
gj De potest, legist., 12 fejez. 115 és követk. lap.
h) Király’ lev. pünk. más nap 1495. Praynál Hist. Reg. Hung. II. r.

574 lap.
i )  Kelemen ugyanott 241. 243. 244. lap. — cs ugyanott . b) jegrz,

— Pray ugyanott 499 és 500 lap.
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Nem lévén tehát itt helye a’ h a tá r ta la n  s za b a d  vá la sz tá s 
n a k ,  nem tehettek eleink ezen alkalommal is semmi ollyast, 
miből a’ n em ze ti fe lsé g ise g e t következtetni lehetne.

Nem lehet továbbá ezt — melly hogy eredeti nem lehetett, 
eléggé megmutattam — következtetni Abáról, kiről Biogr. S. 
Gerardi 17. fejez, igyszól: „Unus ex eis“ (t. i. Optimatibus) 
„Aba nomine, qui erat Comes Palatii, illo“ (t. i. Petro) „exturba- 
to, regiam sibi auctoritatem per vim usurpavit“ ; — nem I. Bélá
ról, ki Salamontól a királyságot f e g y v e r r e l  v e tte  e l k); nem
II. Lászlóról és IV. Istvánról, kik M an uelnek  h ala lm áló li f é l e 
lem ből emeltettek a’ királyi székre 0 ;  nem I. Ulászlóról, kit az 
ország maga is csak L engyelországé k irá lyán ak  nevez, Posthu- 
mus László’ I. Decr. 5. czikk. igy szólván: „Idem Dominus Rex 
omnes Donationes quondam Serenissimae Dominae Elisabeth 
Reginae Matris suae, et etiam Domini Regis Poloniae, pro quo- 
rumcunque parte — — factas revocabit,“ ’stb.; nem Corvinus 
Mátyásról, kinek választatásában az ország’ rendei, midőn arról, 
kit illetne a’ sz. korona, tanácskoznának, leginkább S zilágy in ak  
rém ítő  k észü le te itő l in d ítta tv á n , vagy megegyeztek, vagy ennek 
ellentállani nem merészlettek m) ; nem lehet, mondám, a’ nem
z e t i  fe ls é g is é g e t mindezekről következtetni; mert hol a’ nem
zettől független erőhatalom  parancsol, ott a’ sza b a d  vá la sz tá s 
n a k , annyival inkább pedig a’ n em ze ti fe lsé g isé g ’ kikötésének 
helye nincsen. —

Zápolya’ királysága sem mutat a’ nemzet’ határtalanul sza
bad választására ; mert ez csak jV erd in an dda l le t t  egyesség', nem 
pedig vá la sz tá s ' következésében viselhette a’ királyi nevet; bi
zonyságul lévén e’ részben az 1527: 1, 2 és 7; az 1528: 2 ,3  
és 4 torvényczikkelyek, mellyekben az ország’ rendei Zápolyát 
nem királynak, hanem va jdán ak  és Z á p o lya  Jánosnak nevezik.

Ha Zsigmond’ koronáztatása vagy hitvesével Mária király
néval lett házassága előtt, vagy ennek halála után történt volna: 
talán itt példája lehetne határtalanul szabad választásnak; de mi
dőn Mária már királyné volt, akkor már mást választani nem is 
lehetett; kellett pedig, mert hazánknak akkori állapotja elkerül
hetetlenül férjfi uralkodót kívánt: kellett tehát Mária’ férjét, ki
től az ország koronaörököst is méltán reménylett, királynak meg
koronázni; mert su lus p u b lic a  su prem a le x  e s t .—

Koronás király’ leányát Erzsébetet sem rekeszlhetle ki az 
ország a’ királyságból; azért is midőn ennek és férjének az or
szág’ rendei 1439ben hódoltak, igy szólónak : „Spondemus prae* 
fatis — Domino nostro Alberto Regi, et Dominae Reginae suae 
Conthorali — quam principaliter hoc Regnum jure geniturae 
concernere dignoscilur, fidelitatem illibatam“ ’stb. n). De különben 
is Albert’ decretumának Erzsébetről szóló 12ik czikkelye szerint: 
„est haeres Regni“ a’ korona Erzsébetet illetvén, nem annyira 
a’ haldokló Zsigmond’ könyhullatások közti ajánlásának, mint 
inkább I. Mária’ idejéből merített tanúságnak következésében az 
ország’ rendei Erzsébet’ férjét is királynak kikiáltották o). — 

Talán II. Mátyás’, II. III. IV. Ferdinand’ és I. Leopold’ 
koronáztatásainak alkalmával alkotott törvényczikkelyekben lát
ható kifejezésekből akarja valaki a ’ h a tá rta la n  s za b a d  v á la sz 
tá s t  ’s innen a ' n em ze ti fe lsé g isé g e t következtetni? — Azon-

k) Ugyanaz ugyanott 72 lap, f )  jegyz. — Thuróczy 42. fejez. — 
Pray ugyanott I, r. 60 lap.

l) Pray ugyanott 149 lap.
m) Ugyanaz Annál. III. r. — és Hist. Reg. II. r. 1456 és követk. 

esztend. — Katona 13. köt., ugyanazon esztend.— Kelemen Hist. 
Jur. 204 lap.

n) Kelemen ugyanott 184 lap. e) jegyz. — Vcstig. Comit. 227 cs 
követk. lap.

o) Pray Hist. Reg. II. r. 207. 241,287,303 lap. — Annál. II. r. 324 
lap. — Thuróczy IV. r, 25. fejez. — Kelemen Hist. Jur. 183 lap.

ban habár nem akarok is visszamenni azon okokra, mellyek 
Rudolfnak a’ koronáról lemondását ’s II. Mátyásnak megkoro- 
náztatását magok után vonták, és mellyek hazánkat azon°egész 
időszakban háborgatták: csupán csak azt említem, hogy midőn 
az ország’ rendei ezen belső viszálkodásoknak, tülekedéseknek 
véget vetni kívánván, az 1687: 2 czikkelyben megajánlották, 
hogy ezután senkii mást, mint egyedül Leopold' férj/imaradé- 
kibol mindenkor az elsoszü/óltet, királyoknak s uroknuk is
mérni nem fognak, hozzáadni el nem mulaszták: „id ipsum 
etiam statuentibus Articulo 5. Anni 1547. aliisque superinde exstan- 
tibus.“ — Állottak tehát még ekkor is az 1547: 5 és más ugyan
ezt tárgyazó törvények; és mivel eltörölve nem voltak, ezek
nek ez alkalommal nem csak ujonnani alkottalását, hanem még 
megujótatását sem látták a törvény’útjára már visszatért országos 
rendek szükségesnek. Valamint tehát az 1687: 2 nem egyedül 
Leopoldnak országunk’ szabadításában szerzett érdemei’ tekin
tetéből szabad akarat következésében, hanem ugyanezt rendel
vén az 1547  : 5 és más eziránt alkotott törvények is, hozatott: 
úgy II. Mátyásnak ’s többi időközbeni királyoknak királyi székre 
emeltetése minden — az akkori törekedés szülte — törvénybeli 
kifejezés mellett is nem történhetett a’ még fenállő alkotmá
nyos törvények’ ellenére olly határtalan szabad választás' kö
vetkezésében, mellyből nemzeti felségiséget lehetne következtetni.

A’ ki a’ nemzeti felségiséget akár Mária Theresiának és 
igy a’ dicsőségesen uralkodó ház’ leányágának a’ királyi székre 
lett meghivatásából, akár azon alkalommal az 1723: 1 és 2 czik- 
kelyekben látható kifejezésekből meríteni kívánná : olvassa csak 
meg Kelement, ki Péterről Carthuitius p) és Hermannus Con
tractus q) szerint előrebocsátván, hogy Sz. Istvánnak magva- 
szakadtával, minekutána Vazulnak, Árpád’ maradékának, fiai: 
András, Béla és Levente, Sz. István ellen pártütésbe keveredtek, 
és azért a’ IV. alaptörvény’ következésében Vazulnak szemei 
kiszúrattak, az V. szerint pedig mind ez mind fiai, kik mago
kat futással mentették meg, polgári jogaikat elvesztették, igy
szól: „S. Stephanus------ cum consilio fidelissimorum Oplimatum
Petrum Sororis suae Filium Successorem designavit 0 .“ — 
Olvassa meg a’ III. András’ magvaszakadlával 1307ben törvénye
sen összegyűlt országos rendek’ decretumát, melly Robert Ká
rolyról — Máriának, V. István’ leányának, unokájáról — igy 
szól: „Favente Deo ejusdem Regni Barones, et Nobiles animosi-
tati veritatem praeponentes,-------Dominum nostrum Carolum,
et Posteritatem ejus, prout Regalis Successio exigit, in Regem 
Hungáriáé, et Naturalem Dominum perpetuum suscipimus“ s). — 
Olvassa meg I. Lajosnak fiúágon lett magvaszakadtával Mária’ 
decretumának 3. §át, melly igy szól: „Proinde ad universorum 
notitiam etc. etc., quod Serenissimo Principe Ludovico Dei gra
tia Inclyto Rege Hungáriáé-------Genitore nostro-------- absque
Prole masculina de medio sublato Nobisque Successoribus, ct or- 
dine geniturae Solium, etCoronam dicti Regni Hungáriáé, ac Sce- 
ptrum Regni ipsius Genitoris Noslri feliciter adeptis,“ 'stb. — Ol
vassa meg a’ már felhozott Albert’ decretumának*12. czikkelyét, 
mellyben Zsigmondnak hasonló magvaszakadtával Erzsébetről meg 
van ismérve az, hogy „est haeres hujus Regni“; továbbá ezen de- 
cretumnak Albert’és Erzsébet’ részére az ország’ rendei által is tu
lajdon aláírásukkal kiadott, hasonlóképen eredeti példányát, melly
ben Erzsébetről igy szólanak: „quam principaliter hoc Hegnurn ju
re geniturae concernere dignoscilur“ : -  és látni fogja, hogy a  fiú-

Carthuitius 5 fejez. 30 sz.
Herman Contract. 10o8 esztend.
Kelemen Hist. Jur. CO lap. a) jegyz.
Hist Critic. 7 köt. 116 lap. — Kelemen ugyanott 14- lap. r)jegyz.
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ág  m a g v a sza k a d té v a l«’ leányágnak k irá ly i  székre  h iva tá sa  az |  
ország'' k e zd e té tő l f o g v a  jiem egyedü l a n em ze ttő l fü g g ő  s za b a d  
v á la sz tá s , hanem a z  I .  a la p tö rvén y  s z e r in ti  kötelesség is vo lt. — 
Valamint tehát ezekből n é p -fe lsé g iség e t kihozni nem lehet: úgy 
még kevésbbé az 1723: 1 és 2 törvényczikkelyekből; minthogy 
ugyanazon lő  czikkelynek elején, midőn az igy szól: „in om
nibus tarn Diplomaticis, quam aliis quibusvis Juribus, Liberta- 
tibus, Privilegiis, Immunitatibus, Consvetudinibus Praeroga- 
tivis, et Legibus hactenus concessis“ ’stb.; — nemkülönben 
a 3ik czikkelyben i s ,  melly az lő  ezikkelyre, ’s az 1715: 
2ra, következésképen ennek 5ik §ára is utal, maga az ország 
is önkint megisméri azt, hogy m inden jo g a i,  s za b a d sá g a i, elsőbb
ségei, szo k á sa i k irá lya in k  á l ta l  a d a tta k , en g ed te ttek ;  már pe
dig egy f e ls é g i  nem zetnek szabadságoka t, jo g o k a t adni, mellyek- 
kel a'fe lség iség  ism ére lébö l a’ nélkül is bírna, szükségtelen — 
sőt illy törvényeket alkotni részéről vigyáztalanság is lett volna: 
midőn tehát mégis királyainktól nyerte nemzetünk minden sza
badságait, jogait, szokásainak törvényességét, és ezen igazságot 
mind ezen mind más számos törvényczikkelyekben t) nyilván 
megisméri: egyenes következés, hogy a 'fe lsé g isé g  nem a" nem 
ze tn é l v o l t  és v a n , hanem a ' k irá lyn á l. —

Ezen kifejezés is: „avita, et vetus approbataque Consvetu- 
do, Praerogativaque SS. et 0 0 .  in Eleclione Regum“ nem fog
lal magában m indakkorig  határtalanul szabad választást, és igy 
n em ze ti fe lsé g isé g  e t sem; hanem csak azt teszi, hogy a’ hány
szor magszakadás’ esete volt, mindannyiszor azt, va lljon  i l le t  
e , vagy  k it a z  I .  a la p tö rv é n y ' következésében  a ' sz . korona ? 
minden külső  befo lyás ellen  is  sza b a d o n  kimondani egyedül az 
ország' jo g a  és szokása  volt. — Mert ugyanis, hogy a’ követe
lő önhatalmával foglalja el az országot, ez a’ nemzet’ meghódí
tása volna; idegen befolyásnak pedig eleink is mindig ellensze
gültek: kell tehát lenni egy olly hatalomnak, melly azt, kit a’ 
korona illet, kijelelje, és annak ezt,  minthogy jo g ila g  őt illette, 
t e t t  leg is általadja; és épen illy hatalom az ország’ rendei, kik 
szemeik előtt tartván egy részről tö rvén yes kötelességüket, más 
részről pedig fü g g e tlen ség ü k e t, ezen kérdés’ elhatározását más
ra bízni nem szokták. — De ez még mind nem fe lsé g isé g  ; mert 
a' m i kötelességből tö r tén ik , a z  fe lsé g isé g  e t  nem s z ü l ,  annyival 
inkább, minthogy azon „consvetudo“, azon „praerogaliva“ is u- 
gyanazon 1723: 1 és számos, már előbb is felhozott czikkelyek 
szerint, k irá lya in k  á l ta l  enged tettek  n em zetü nkn ek , és ez oka, 
hogy mind itt mind több más illy helyeken is e’ szó: „approbata“ 
törvényeinkből ki nem hagyatott. K é sm á rk y  Zsigm ond.

( Vége következik.)

K é r d é s e k .
Miért olly szenvedélyesek a’némberek a’ felekezet’ vitáiban? 

Mert ők mit sem ügyelnek a’ rendszerre, a’ fenálló intézvények- 
re, ’s a’ vitákban csupán embereket látnak.

Miért nem voltak a’ francziák huszonöt év óta soha sza
badok? Valljon nem azért e, mivel nagyobb hiúságuk, mint hő- 
siségök; ’s ir^ább védék az egyenlőséget, mint a’ szabadságot?

S eg u r  algróf azt mondá: „akarjátok tudni, mi egy láza
dás? magyarázata e’ néhány szóban foglaltatik: T ak a ro d j' on
n an , h add  ü ljek  én oda .e< — Igaza volt neki.

Miért vitáz az ember? azért e, hogy tudja, mint fog kor- 
mányoztatni? Nem ; hanem hogy elhatározza, ki fog kormányozni.

t) Arany-buli. előszó;— 1681: 10; — 1715:2 , 5 § ; — 1 7 4 1 :2 , 3 8; 
— -1790/ , : ~  1836: 1.

Mint kell szülészetünk’ sülyedését megakadályoznunk? — 
Csak a’ csalódás adja azon éldeletet, mellyel abban keresünk; 
’s a’ journalislák naponkint abban fáradoznak, hogy e’ csalódást 
minden ó és uj színdarab fölötti örökös értekezéseik által ele- 
nyésztessék. — Azon ifjú, ki lapjaikat olvasta, estve színházba 
megy; ’s nem látja a’ jelenés’ helyét, hanem a’ szinfestész’ (de- 
corateur) munkáját; nem figyel többé a’ személyre, hanem a’ 
színészre, kit reggel hizelgve dicsérgeltek, vagy megróttak; nem 
a’ szenvedély’ nyelve az, mellyet hall, ő a’ declamatiot bírálja.*)

Milly forrásszereket használjon a’ szerző, hogy könyüt 
fakasszon szemeiből, vagy mosolyt csaljon ajkára a’ hideg ’s 
csalódás nélküli nézőnek?

Valljon érzékeny megilletődésre bírna e egy basát ama’ 
rabszolgakereskedő, ki neki egy sebész által boncztani leírását 
nyujtatná át azon szépségnek, mellyet elébe kell vezetnie?

Miért csodálkoztok az operák’ sükerén? Lapjaitok megve
tik azokat; kisikamlanak bonczkéseitek közül; ’s az odalóduló 
nép nem olvassa az újságokat, ’s még képes sírni és nevetni, 
mert meghagyátok neki csalódásait.

Miért osztakoznánk a’ lazítok’ rettegésiben ? — Franczia- 
országban mi felől sem kell kétségbeesni; a’ múlt felel a’ jövő
ért. — Láttuk, mint foglalták el e’ szép országot a’ szaracze- 
nok; mint hódították meg az angolok; mint pusztították el a’ 
polgári visszavonások, ’s mint dúlták fel a’ vallási háborúk. — 
Francziaország mindezen sűlyedésből fölemelkedett, ’s kevés 
idő alatt kipótolá minden, saját vagy ellenségei’ dühöngése 
által okozott veszteségeit. — ,,A’ franczia nép — mondá V ol- 
la ir e  — hasonlít a’ mellekhez; elveszik tőlök mézöket ’s viaszu
kat, ’s egy pillanat múlva ismét fáradoznak annak gyűjtésében.“

Miért emelkedendik ki Francziaország azon Ínségből, melly- 
ben nyavalyog? Mert a’ nemzet munkás, iparkodó; gyakran 
jutott végveszélyre fenállása óta, ’s még is fentartotta magát, 
bármint erőködtek is ellenségei végelpusztításán. — Mindaddig 
fölemelendi magát, mig felvilágosultságát ’s munkásságát meg- 
tartandja. Tűz és aczél megsebesíthetik ugyan, de nem pusztít
hatják el. Mig világosan lát, haladni fog. **)

Miért ne lenne türelmetlen az ostobaság ? Csak féiszakról látja 
az a’ dolgokat; mi leginkább meglepő, az, hogy eszes emberek 
közt is találunk türelmetleneket; azok közt, kik a’ tárgy’ egész 
arczulatát látják.

Miért ítél az ember olly fonákul mások’ telteiről; mert sa
ját helyzetéből tekinti azokat, a’ helyett, hogy a’ megítélendő
nek állásába helyezné magát. — Milly sokan nem korholnák má
sok’ tetteit, ha visszaemlékeznének ollykor arra, mit önmagok 
cselekedtek!

Miért olly ritkán jó ’s becsületes a’ gyanakodó? Mert csak 
azt kölcsönzi az ember másoknak, mivel maga bir; azt képzeli 
mások’ szívében találni, mi a’ magáéban lakik.

Ki olly könnyen előrelátja a’ bűnöket, tán nincs fölötte tá
vol azok’ elkövetésétől?— Kevés lörvénycsavaró hiszi az őszin
teség’, kevés kaczér asszony a’ bölcseség’, ’s kevés zsarnok 
az erény’ létezését.

Akarod tudni, minő tulajdonok híjával van valaki? Vizsgáld 
meg azokat, mellyekkel kérkedik.

Ha a’ penlhievrei herczeg’ bölcs alapmondását követnők : 
nem vitáznánk annyit olly kérdések fölött, mellyek leginkább el- 
különözék e’ században az elméket. E’ derék herczeg ezt mon
dá: „Szünet nélkül kellene beszélni a’ királyoknak a’ népek’ 
jogairól, ’s a’ népeknek a’ királyokéiról; ez fogna egyetlen mód 
lenni az alattvalókat engedelmesekké, ’s a’ királyokat népsze
rűekké tenni.“

( Folytatjuk.)
(Segur, Galerie morale et politique V.) — sx  —

#) Emelkedni alig kezdő színészet is sülyedhet, vagy legalább gá- 
toltathatik emelkedésében; ’s mi itt mondatik, azt tán a’ magyar 
journalistica is figyelemre méltathatná. Ford. jegyzéke.

##) Oh, az istenért! nyissuk ki mi is szemeinket, hogy haladhassunk.
Ford. kérelme.

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz J ó z s e f  — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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A’ „Korunk’“ Írója á  „Korszellem “ írójához*).
Nincsen ugyan jogom, a’ K o rsze llem  tisztelt íróját gáncsolni 

vagy megczáfolni, annál is kevésbbé, mivel sokakban csakugyan 
igazat mond; azonban mint e’ lapokban magamat különböző Íté
leteknek önkiüt ’s örömest kitett írója a’ Korunknak^ melly utób
bi olly szoros kapcsolatban ’s rokonságban áll a’ k o r s z e lle m m é  
úgy látszik, némi jogot nyertem, ez utóbbiról is kifejtenem né
zeteimet. — Én a’ tisztelt h a za fi által adott határozatában a’ kor
szellemnek vele teljességgel nem foghatok kezet. Mert bárha a’ 
t. szerző ur magáról a’ dologról sok igazat ’s ,  fájdalom, sok va
lót mondott is: határozatával közel épen úgy járt, mint ha va
laki például a’ lovat akarván meghatározni, e’ nemes és hasz
nos állatról nem mondana egyebet, mint hogy annak „foga van, 
mellyel harap, és lába , mellyel rúg.“ —

Itt van tehát helye , hogy egy pár szót szóljak a’ korszel
lemről ’s annak eredetéről. Korszellem alatt értem én a’ bizonyos 
kor- vagy időszakban uralkodó gondolkodás- és cselekvésmódot. 
— E’ szerint a’ korszellem változik, valamint a’ kor’ külső ese
ményei ’s velők az emberek’ ohajtási és szükségei változnak; de 
fő iránya ’s bélyege e’ szellemnek mindenkor ugyanaz volt és 
lesz, t. i. valamelly jo b b  l e t  vagyis ja v ítá so k  utáni sóvárgás és 
törekvés, legyen aztán e’ jobb lét v a ló , vagy csak k ép ze lt, ’s 
a’ javítás szü kséges , vagy csak annak k é p z e l t; mit S c h ille r , ki 
mind saját korát mind a’ jövendőt olly helyesen fogá fel, e’ kevés 
szóban olly nyomosán fejez k i:

Die Welt wird alt, und wird wieder jung;
Der Mensch hoffet immer auf Verbesserung #*).

Többnyire nagy tehetségű férjíiak, fejedelmek, vagy külön
ben nagy befolyású emberek adtak a’ népeknek ’s koraiknak ösz
tönt azon irányzatokra, mellyeket korszellemnek nevezünk. így 
különböző szakokban a’ va llá s i, ka tonai, m ű szorga lm i ’s a’ re

fo rm o k ra  tö rekvő  szellemek valának főképen uralkodók. Mikép 
következtek ezek egymás után; mikép ment egyik a’ másikba ál 
tál, ’s mikép használtattak különböző czélokra: a’ történetek’ 
könyvei eléggé kimutatják; itt csupán a’ mostani korszellemmel 
akarunk közelebbről megismérkedni, ’s úgy egy pillanatot vetni 
kedves hazánkra.

Midőn a’ nagy császárság; t. i. Napóleoné, melly a’ legfék
telenebb önkény ’s legkorlátlanabb szabadság után következvén, 
egész Európát bilincsbe verni törekedék, végre hoszas erőködés 
’s úgy szólván Európa’ minden erejének kimerítése után legyőze- 
tett: mindenfelől béke, csend, nyugalom, könyebbülések és javítá
sok, műveltség és kereskedés, szóval vagyonosság ’s annak békés, 
biztos éldelete utáni vágy jelenkezett. A’ „béke“ szóhoz azon re
ményüket is kapcsolók az emberek, hogy inneniül a’ statusterhek’ 
is tünedezni ’s a’ mindennemű adók naponkij ĵ apadozni fognak. 
De a’ harcz igen hoszas volt, az erőköltség i^en nagy, a’ sebek 
sokkal mélyebbek, hogysem olly hamar begyógyulhatnának ; a’be- * **)

L. Századunk* 43. sz,
**) Kiagg a’ világ ’s ifjuéletre kél.

Az ember mindig a’ jobbra reméli.

állott béke a’ készpénzforgást tetemesen megcsökkentette, a’ 
szegényebb osztály szükségről, keresethiányról’s a’ közterhek’ 
súlyáról kezdett panaszkodni; a’ mindennemű termesztők pedig, 
de kivált Angol-, Franczia- és Olaszországnak gyármüves váro
sai, termékeik’ rósz kelése ellen zúgolódtak. Az ugyanekkor 
bekövetkezett mostoha esztendők még inkább nevelők az ínséget, 
’s a’pártoskodás’ soha nem nyugvó szelleme ravaszúl használó ez 
alkalmat, a’ szegények’ gyűlöletét a’ gazdagok ellen ’s ezekét a’ 
kormányok ellen lángokra lobbantani. Politicusok, kik még Mi- 
rabeau’ elveit követték, speculansok, kik a’ háborús időkben pénz
halmokat szereztek, elbocsátott, kenyérnélküli katonák ’s a’ 
becsvágyas ifjúság — mindez egyesítő panaszait, elégedetlensé
get ’s forrongást okozván a’ népekben. 1819ben Manchesterben 
tört ki legelőször komolyabb alakban a’ háborgás ; de Olasz-, 
Spanyol- és Francziaországban is mindenütt támadtak népbuj- 
tók, alakultak titkos társaságok és clubbok, ’s hol a’ kormányok 
elég erősek vagy elég vigyázok nem valának, ott rendbontások, 
sőt zendülések törtek ki, mint Spanyolországban, Nápolyban, 
Piemontban. — Melly gyalázatosán raboltatott ki ekkor a’ vagyo
nosabb néprész az alkotmányszerű szabadság’ örve alatt, ’s melly 
csalfa Ígéretekkel áltaták a’pártvezérek a’ megkábúlt, de nem örö
mest harczoló népet, mutatják e’ lázadások’ eseményei ’s azon 
körülmény, miszerint azokat a’ közbejáruló hatalmasságok min
denütt könnyű szerrel elfojtották, ’s a’ régi rendet ismét helyre
állították. Ugyanez időben fedeztetett fel Angliában is ama’ hires 
összeesküvés, melly szerint a’ Harowby lordnál összegyűlt va
lamennyi ministernek meg kell vala gyilkoltatnia, ’s mellynek 
koholói részint kötéllel, részint holtiglani száműzetéssel la
koltanak.

így elfőj taték azon pillanatra a’ rósz, de annak okai nem 
valának egyszerre kiirthatok, sőtinkább mindennemű democra- 
tai koholmányok újabb véd- és óvókészületeket tevének szük
ségesekké, mellyek a’ statusterheket újra öregbítők, ’s az annyira 
óhajtott könnyítéseket ’s javításokat messzebb időkre halaszta- 
ták; újabb, terhes kölcsönök vétettek fel, ’s Europa, látszató- 
lag a’ legmélyebb’s köz béke’ közepén, teljes harczállapotban 
létezett. A’ hónukból nagy számmal kiűzőitek vagy mcgszö- 
köttek, a’ számos henyélők, pénz, hatalom és tekintet után vá
gyódok látták, hogy bűnös terveiknek egyedül a’ vigyázó kor
mányok állanak útjában; minek következésében lassankint a’ 
fenálló kormányok ’s nyilványos hatóságok elleni gyűlölet elvvé 
fejlődött ki, melly a’ legszabadelműbb alkotmányok’ kecsegtető 
palástja alatt Ígért a’ népeknek üdvösséget. Speculansok, kik 
részint a’ kormányoknak, részint az ellenpártnak kölcsönözök 
nagy kamatok mellett pénzeiket, illy helyzetben mind több és 
több befolyást nyerőnek a’ köz ügyekre, ’s naponkint alább-alább 
szállt a’ kormányokhozi bizodalom. Ez utóbbiak részint igen 
gyengék lévén hathatós rendszabások’ tételére, részint olly em
berek’ kezeiben, kik értelmileg lehetetlenek voltak vagy az el
lenpárttal szövetségben állottak, számos hibákat követtek el. — 

j A' nép, melly örömestebb tánczolt a’ szabadság’ fái körül s 
dőzsölt mások’ rovására, hogysem az ekéhez vagy a’ szövő
székhez visszatért volna, merő javítási álmokon csüggött,
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m ig  a' közép osztályok bankspcrulaliokban és nyeremenyvadá- 
szatban (agiotage) kerestek boldogulást, m i által azonban mind 
nagyobb és nagyobb függésbe jöttek a legelső pénzemberektől. 
Ezen elemekből állott aztán elő azon ujdonuj korszellem, mellynek 
törekvésiránya az alkotmányos kormányformák’ behozatala lát
szott ugyan lenni, de melly valójában inkább csak rontani ’s 
njítgatni akart, ’s melly külső bélyegül a’ népszerű gyűlések’ 
és ünnepek’, nyilványos helyeken ’s gyülekezetekben tartott be
szédek’, különös, jobbára az ősi korra emlékeztető viselet’, a’ 
kormányokkal meghasonlásba ’s ellenkezésbe jött férjíiak’ sze- 
retete ’s merész, nagyszerű vállalatokhozi hajlandóság által tün
tető ki magát. Legbelsőbb sajátsága volt azonban e ’ szellemnek 
az hoo-y rögtön, a’ jelen pillanatban kívánta elérni azt, mit 
csak idő, hoszas szorgalom és fáradozás adhat, ’s hogy e ’ tür- 
hetlen kívánság és törekvés alatt valóban a’ szegénynek a’ gaz
dagabb, a’ henyének a’ dolgosabb, az alattvalónak a’ fölebbva- 
lóság elleni harcza ’s küzdése rejtezett. —

Illy körülmények közt támadtak a’ júliusi, a’ lengyel, a’ 
belga revolutiok, a’ spanyolországi é s  portugáliai koronaörök- 
lés-változások ’s a ’ pápabirodalombeli lázadáspróbák.

H onunkban a z a la t t ,  1 8 2 5 - b e n ,  o r s z á g g y ű lé s  ta r ta té k ,  ’s  

m inden jo g g a l v á r h a tó  v a la ,  h o g y  o lly  n é p ,  m e lly  m á r  sz á z a d o k  

óta bírta a z t ,  m it a ’ töb b iek  m é g  c sa k  e lé r n i ’s  m e g á lla p íta n i tö 

r e k e d te k , t. i. e g y  a lk o tm á n y sz e r ű  k o r m á n y fo r m á t, t ö k é le te s e n  

k ik ép ez e tt  m u n ic ip a lis  r e n d sz e r t  é s  k é p v is e lé s t ,  e z e k n e k  m e g ő r z é 
sé n  ’s m e g e r ő s íté s é n  fo g  k iv á ltk é p e n  ip ark od n i. ’S  v a ló b a n  azon  

o p p o s it io , m e lly  e k k o r  n é m e lly  i s m é r t ,  itt  a zo n b a n  b ő v e b b en  ki 

nem  fe jth ető  e s e te k ’ k ö v e tk e z é s é b e n  tá m a d t ,  m é g  an n y i fe n ta r-  

tó sz e lle m m e l b írt m in d en  r é sz e n k in t i  h e v e s s é g e  m e l l e t t ,  h o g y  

nem  c sa k  a ’ k ö z  v é le m é n y t  n a g y o h b  r é s z b e n  m e g n y e r te , han em  

m agát az a lk o tm á n y t is  sz ilá rd a b b  a lapra  h e ly e z n i s e g í t e t t e .  D e  

m ár a’ r eá  k ö v e tk e z e t t  1 8 3 0 - i  o r s z á g g y ű lé s e n  im itt-a m o tt  a ’ f e l 
dúló s z e lle m ’ j e le i  m u ta tk o z ta k , m e lly c t  azo n b a n  a ’ tö r v é n y h o z ó  

te stn ek  m é r s é k e l t ,  a lk o tm á n y sz e r ű  , k ö r ü lte k in tő  ’s  fe n ta r tó  

tö b b sé g e  m ajd m in d ig  le g y ő z ö t t ,  m ig  1 8 3 2 b e n  e g y  újabb o r s z á g 
g y ű lé s  jő v e  ö s s z e ,  m e lly n e k  e g y e d ü li  fe la d á sa  k o r -  é s  c z é ls z e r ű  

jav ítások  v a lá n a k . I t t , v a la m in t m ár  előb b  n é m e lly  v á r m e g y é k b e n ,  

m u tatk ozott leg in k á b b  am a’ h a jlá s  a ’ r ö g tö n  é s  m e r é s z  ú jítá so k  fe lé ,  
a’ ron tásn ak  a’ j a v ítá s s a l  f ö lc s e r é lé s e  ’s n é m e lly e k n é l , m e g  k e ll  
e z t  ő sz in tén  v a lla n u n k , e g y  ig e n  k á r o s  r o k o n s z e n v  (sy m p a th ia )  az  

im én t em líte tt ’s  m in d en ü tt o lly  n a g y  b a jo k a t o k o z o tt  k o r sz e lle m  

irá n t, m elly  n á lu n k  is  m erő  r e fo r m o k a t, uj fo r m á k a t, uj e m b e r e 

k et hozandó v a la . —  E z  a ’ s z e lle m  a z ,  m e lly e t  a ’ K o r s z e lle m ’ 
tisz te lt  írója é rd ek le n i lá t s z ik ,m é g  p e d ig  n em  ok  n é lk ü l. D e ,  h á 
la az é g n e k , m i m é g  e z e n ,  h o z z á n k  a’ k ü lfö ld rő l b e c s ú s z ta to t t ,  
b e lo p ó zo tt s z e lle m e t  h a z á n k ’ é s  k o r u n k ’ s z e lle m é n e k  el n em  is 
m erh etjü k ; m i m é g  n em  v a g y u n k  p é n z k ó r o s  sp e c u la n s o k ’ k ö r 
m ei k ö z t ,  sem  id e g e n e k ’ zso ld já b a n  á lló  á r u ló k ’ h á ló já b a n ; v é le 
m ényein k  m é g  tisz tá k  , e lfo g u la t la n o k ;  v a g y o n u n k  b á to r sá g b a n ,  
a legfőb b  h atalom  cso rb íta tla n . V a n n a k  m é g  n ek ü n k  e m b e r sé -  

g e s ,  ön h aszn ot nem  v a d á szó  fé r jf ia in k , kik  a ’ h a z a ’ é rd ek e it  tu d 
já k  s azok  v é d e lm e z é s é h e z  is  é r t e n e k ;  v a n n a k  s z é p ,  vann ak  

d icső  e m lék eze te in k  a’ m ú ltb ó l, m e lly e k  a’ m a g y a r n a k  fe je d e lm e  
é s  h on a  iránti h ű s é g é t ,  r a g a sz k o d á sá t  b iz o n y ítjá k ;  v a n  v é g r e  
é rz ék ü n k  a ja v ítá sr a , de nem  a’ d u lá sr a , n e m  a’ f e lfo r g a tá sr a .

A z  ön m a g á t la k o lla tó  F r a n c z ia o r s z á g ,  a ’ v é g k é p  e ls z e g é -  

nyült é s  sa já t tu lajdon jogából s z in te  k iv e tk e z e t t  P o r tu g á lia  é s  
S p a n y o lo r sz á g  n ek ü n k  intő pé ld ák u l s z o lg á la n d a n a k , ’s  a ’ m a 
g y a rn a k  sa já t jó z a n  e s z e  c sak h am ar m e g  fo g ja  a ’ v a ló t  a z  á lfé n y 
től k ü lö n b ö z te tn i; az  o r s z á g ’ va lód i é r d e k e i ,  a ’ b é k e ,  e g y e s s é g ,  
k ö lc s ö n ö s  b iz o d a lo m , a ’ n ö v e k e d ő  m ű v e lt s é g  é s  j ó l lé t  e ln y o -

m andják  a z  á b rá n d o k ’ é s  tú ls z a b a d sá g ’ s z e l l e m é t ,  ’s  a ’ k ü lfö ld  

h o n u n k r ó l m o n d a n d ja : A ’ m a g y a r n a k  s a j á t  k o r s z e l l e m e  

v a n ,  e  k o r s z e l l e m  a z o n b a n  o k o s  é s  e m b e r s é g e s .

— m b —

Kit illet hazánkban a’ felségiség
(souverainité) ?

(Vége.)

T ö r té n e te in k n e k  e ’ rö v id  e lő a d á sá b ó l is  te h á t  ta g a d h a ta tla n  
a z ,  h o g y  nem zetünk sem e r e d e t i , sem  á tru h á z o tt, sem  v is s z a 
n y e r t  fe lsé g isé g g e l soha sem b ir t :  ta n u b iz o n y sá g ü l lé v é n  a z  e lő 
a d o tta k o n  fe lü l a z  o r s z á g ’ r e n d é in e k  A lb e r t’ é s  E r z s é b e t ’ r é s z é 

r e  v is z o n t  k ia d o tt ’s  fe le b b  is  f e lh o z o tt  d e c re tu m b a n  o lv a sh a tó  e z e n  
ü n n e p é ly e s  Íg é r e te  : „ S e  a m p lio ra  J u r a ,  qu am  h o c  D e c r e to  c o n -  

t in e r e n tu r ,  nu n q u am  p o s tu la tu r o s“  u ). H o l v a n  i t t ,  h o l az a la p 

tö r v é n y e k tő l k e z d v e  a ’ le g u to ls ó  tö r v é n y c z ik k e ly ig ,  n y o m d o k a  

a ’ n ép -fe lség is égn ek? A ’ m it e r e d e tü n k tő l fo g v a  n e m z e tü n k  so h a  

s e m  b ir t ,  k ö v e tk e z é s k é p e n  a ’ m it s o h a  fe n  n em  ta r to t t ,  de  

fe n  s e m  is  ta r ta to tt; a ’ m it 1 0 0 0  e s z te n d ő tő l  fo g v a  —  m ió ta  tö r 
té n e te in k  i s m é r e te s e k  —  so h a  s e m  k ö v e t e lt :  annak b ir to k á b a  

v a r á z s lo t ta  e n e m z e tü n k e t  e ’ m a g a sz ta lt 1 9 ik  s z á z a d ? —  D e  

m ié r t is  h ív ják  a z  o rszág ’ ré tid é i dccre tu m u ikban  i s  v )  k irá 
ly a in k a t „ a z  ő u r o k n a k ? “  —  m ié r t m o n d já k  m a g o k a t  ország-  
g y ű lé s i fö lte r je s z té s e ik b e n  a ’ „ f e je d e le m ’ ö r ö k k é  h ív  jo b b á g y i
n a k ^  m ié r t  n e m  tö r lik  k i I l ik  sa r k a la to s  e lső b b sé g ü n k b ő l a z t ,  

h o g y  a ’ n e m e s s é g  a’ k o r o n á s  k irá ly n a k  h a ta lm a  a la tt  v a n ;  é s  

c sa k  r e n d e s  h a ta lm á v a l x )  n em  h á b o rg a th a tja  tö r v é n y e s  u tó n  k í

v ü l s e m  s z e m é ly é b e n  s e m  v a g y o n á b a n ; m ié r t  k ív á n n a k  a’ k i

r á ly tó l k o r o n á z ta tá sa ’ a lk a lm á v a l d ip lom á t é s  m inden  jo g a ik ’, 
sza b a d sá g a ik  , szokása ik ’, elsőbbségeik ’ m eg erő sítésé i; é s  m ié r t  

n em  adn ak  inkább a’ k irá ly n a k  d ip lo m á t: h a  n e m  a ’ k ir á ly n á l, 
h a n em  a’ n é p n é l van  a’ fe lsé g isé g  ? —  A v v a g y  ta lá n  a’ f e ls é g i 

s é g  a ’ k irá ly n á l is  c sa k  ú g y  v a n ,  m in t a ’ n e m z e t n é l?  — N e m ;  

m e rt a ’ f e l s é g i s é g  fő h a ta lo m ; é s  é p e n  a z é r t  m in d k ét r é s z  m e l
le tt  e g y a r á n t  n em  le h e t .  D e  k ü lö n b e n  is  m ik or n e v e z té k  k irá lya-, 
ink  n e m z e tü n k e t« ^  ő u rakn ak*—

A z t  m on d ják  n é m e lly e k , h o g y  a ’ n é p n e k  id e á ja  e lő b b i ,  m int 

a ’ k ir á ly é ;  m iv e l  p e d ig  q u i p r io r  tem p o re , p o t io r  ju r e ,  a’ m e lly  

jo g a ik  v a n n a k  a ’ k ir á ly o k n a k , a z o k a t  a ’ n é p tő l k e l le t t  k a p n io k : 

é s  ig y  a’ n ép tő l jö h e t  c sa k  a’ fe lsé g isé g .
M e g  á ll ig e n is  e ’ n é z e t ,  m ih e ly t  a z t  be  le h e t  b iz o n y ítn i, h o g y  

az em b e ri n e m z e t  e g y s z e r r e  m int n ép  lé p e t t  fö l a ’ v i lá g b a n ;  

de ha á lla n i k e ll  a ’ t e r e m té s ’ tö r té n e t ír á sá n a k , a ’ d o lo g ’ t e r m é s z e 

te s  fo ly á sa  e g é s z e n  e lle n k e z ő  k ö v e t k e z te lé s r e  v e z e t .
A z  első em bernek , m in t id ő r e  e lső b b n e k , tu la jd o n a  le t t  a ’ 

fő h a ta lo m  a z  asszony fe le t t .  —  M e g ta r to tta  e z t  a k k o r  i s ,  m i
dőn á lta lo k  ’s  g y e r m e k e ik  á lta l a z  em b e ri n e m z e t  s z a p o r o d o t t : 
é s  e z  v o lt  az  atya i-ha ta lom  m é g  to v á b b  i s ,  m id őn  g y e r m e k e ik  * 2

u) Vestig. Comit. 227. lap. — Kelemen Hist. Jur. 184. lap. e) jegyz.
v ) Decr. SS. et 0 0 . 1307., felebb az S. alatt. — Zsigmond’ I. decr.

2. g. __ Posth. László’ I. decr. előszó, 1 §. __ Constitut. SS. et
0 0 . 1474. Előszó, l g .  — 1527: 1, 2 g. — Artic. SS. et 00 . 
1537: 1; 1567: 1 ; 1578: 1. — Artic. Praelat. et Báron. ’stb. 1593:
1, 3 g . • 1 608 . e lö sz., 3 g . — Artic. P raelat. ’stb. 1 6 0 9 : 1 ;  1613: 
1 ;  1622’: 1 ; 1638. e lö sz. és 1. czik k ., 1 g .; 1662: 1; 1687: 2 ,  1 g . 
— A rtic. P r a e la t ’stb. 1715: 1, 1 g ;  1 7 4 1 : 1 ;  179°/,: 1 ;  1792: 1.

x) Nem élt e már országunk’ alkotója is Kupa ellen rendkívüli ha
talmával? — Avvagy egyes személyek közül is azt, ki p. o. ko
ronázás’ alkalmával a’ megállapított rendet nyakasan akadályoz
tatná,nem tétetné c a’király azonnal rendkívüli hatalmánál fogva, 
habár sem felségsertést, sem criminalitást nem követne is el, 
«Ily helyzetbe, mellyben a’ fenálló rendet meg nem zavarhatná? —
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közül nemeilyek az alyai-hatalom alatt megmaradlak, mások 
pedig uj atyai-hatalom formában máshol telepedtek le.

Atyai-hatalom alatt szaporodván idővel az emberi nemzet, 
a’ mennyire egy atyai hatalmat a’ szaporodás erőre, a szorga
lom ’s jó kormány gazdagságra emelt, annyira a másikat mind
ezeknek fogyatkozása erőtlenségre , szegénységre szállította le. 
Ez okozta, hogy az erőtlen az erősnél, a’ szegény a’ gazdagnál 
védelmet s táplálást keresvén, magát és szolgálatját más atyai
kormánynak lekötelezte. így az atyai-kormányhoz idegenek is 
övén, az atyai-hatalom patnarchaivá  lett; 2Í főhatalom  pedig 

még ekkor is megmaradt a’ patriarcha  melleit.
Az emberi nemzetnek patriarchai- kormányok alatt további 

szaporodása, szükségeinek nevekedése, ’s az ebből természe
tesen eredett önhaszonkeresés okozta, hogy az erősebb kormány 
a’ gyengébbet megtámadó, ’s nem csak tulajdonitól megfosztó, 
hanem még személyét is kényszerített szolgaságra veté. Hogy 
tehát illy megtámadások ellen magokat könnyebben védelmezhes
sék , több gyengébb patriarchai-kormányok összeszövetkeztek, a’ 
miből syslema civitalum  vagy foederativum  keletkezett, itt is 
a’ főhatalom  az egyes felekezetekre nézve az illető patriarcha 
mellett megmaradván, az egész egyesült felekezetekre nézve 
pedig a’ szövetkezés’ következtében a’ szövetséges palriarchá- 
kat együtt illetvén.

Minthogy pedig az erő’ es akarat’ egyesítése a polgári tár
saságnak egyik főelve : hogy ezen czél tökéletesen eléressék, a’ 
patriarchák magoknak egy urat * * *s fejedelm et választoltak, ki
nek kezébe az eddig mindegyik patriarchát különösen s össze
sen illető főhatalm at letették, magoknak vagy semmit vagy bi
zonyos jogokat fentartván; a’ honnan az első esetben a’ határ
ta lan , a’ másikban pedig a’ határozott fejedelemség-, vezérség, 
királyság, császárság eredett; mindazon főhatalom, mellyel az
előtt az egyes patriarchák felekezeteikre, összesen pedig az 
egész szövetséges statusra nézve élhettek — hacsak magoknak 
ebből valamelly részt fen nem tartottak, vagy fejedelmük’ enge
dékenységéből utóbb vissza nem nyertek — egyedül már a" f e 
jedelm et illetvén. •— Innen, minthogy a’ főhatalom  már magában 
foglalja minden fejedelm i jogok' gyakorolhatását: azt, hogy 
melly jogok illetik a’ fejedelmet, törvénybe iktatni szükségtelen; 
hanem csak a’ mennyiben a’ fejedelmi jogok’ gyakorlásában a’ 
király megszorítva vagyon, és a’ mennyiben ezek a’ nemzettel 
is közösek, annyiban ment az e’ határozott fejedelemségben is 
törvénybe; és épen ezen exceptio firm át regulám in casibus 
non except is.

íme az emberi nemzet’ kifejlése a’ teremtéstől fogva  a pol
gári társaság’ legtökéietesb állapoíjáig — a határozott király
ságig. — Az első embernél kezdődött előbb a fé r j i , azután az 
atyai-hatalom; az atyai-hatalomból származott a patriarchal; 
innen a’ szövetségi; ebből végre a’ királyi; és ugyanezen lép
csőkön ment által a’ főhatalom  is az első embertől a királyig•
— Valamint tehát az első embernek ’s innen származó hatalom- 
tartóknak ideája első: úgy a’ gyermekeke, cselédeke, alattva
lóké, népé csak másod rendbeli. — Lehet e tehát a felségise- 
gel a' néptől levezetni, midőn még az sem megmutatható, mikor
kezdett valamelly embercsoport néppé lenni?— Mikor és honnan 
vette tehát követelt főhatalmát, felségiségcl ; vagy azt — mivel 
tuxn b irt — miképen adta állal a’ királynak ; vagy mikor és mi
képen tartotta meg magának ?

Azt mondják mások: ,,A’ király a’ népért van, nem pedig 
a’ nép a’ királyért: tehát a’ nép' hatalma nagyobb a királyénál.“
— Erre megmaradván a formában, ha azt mondom: Á ltal né

zem az első ré sz ti tagadom a következést, — ezt hallom reá ff

lelni: „Ez egy olly szent elv, melJy a’ természetben van gyöke
rezve.“ — Igen, igen; csakhogy e’ szent elv csak mai napon 
született gomba, melly még tegnap fen nem állott; mert még 
tegnap nehezen állott volna meg az illyform a okoskodás: ,,A’ 
porkoláb a’ rabokért van, nem pedig a’ rabok a’ porkolábért: 
tehát a’ rabok’ hatalma nagyobb a’ porkolábénál.“ — De hát ha 
még az első részt is tagadnám, és hogy az ellenfél ezen állításá
val sokáig ne vesződjék, okát adnám tagadásomnak, midőn kér
deném: Julius Caesar a’ római népért; Napoleon a’ francziákért 
lett e császárrá? Hát Bonaparte József a’ spanyolokért; Lajos 
a’ hollandusokért; Hieronimus a’ vvestphaliaiakért; Murat a’ ná
polyiakért; Nagy Fridrik a’ poroszokért; a’bajor, szász, würten- 
bergi herczegek népeikért; Wilmos a’ németalföldiekért; Sán
dor a’ lengyelekért lettek e királyokká ; vagy dicső emlékezetű 
Ferencz az ausztriaiakért császárrá, vagy a’ velenczeiekért ki
rállyá? — Nehéz olly theoretica állítással boldogulni, mellyel 
minden időkori történetek tagadhallanul megczáfolnak! —

Mások pedig azt mondják: ,,A’ király csak repraesentálja 
népét: tehát a’ népnél van a’ felségiség.“ — Megkülönböztetem 
az első részt: és így a’ következés magában is eldől. — A’ ki
rály repraesentálja népét ex plenitudine ju r is , vagyis vi su- 
premae potestatis, megengedem; repraesentálja népét ex efe- 
ctione és igy v i mandalariatus, tagadom ; mert igy mindazon fe
lébb előszámlált fejedelmek népeiket bizonyosan nem reprae- 
sentálták. —

És igy, ha e’ tárgyat akár diplomat ice , akár historice, akár 
philosophice, akár etymologice tekintjük: hazánkban a’ nép' 
felségisége csak egyedül képzelődésben állhat fen. — Innen, 
minthogy a’ II. alaptörvény is nem a’ fejedelmi adománytételre 
ad jogot a’ vezérnek, hanem csak azt tartja fen a’ választók’ ré
szére, hogy midőn a’ vezér ex  plenitudine ju ris  fekvő javakat 
ajándékozni, vagy pedig magának megtartani fog, akkor a’ vá
lasztókról se felejtkezzék el; és azért — minthogy magából a 
hatalom’ teljességéből éltek nem csak királyaink, hanem már 
Árpád is y) fejedelmi jogokkal a’ nélkül, hogy ezekre nekik 
szabadságol törvény adott volna — igen merész állítás az, hogy 
,,a’ királynak csak azon jogai lehetnek, mellyek törvénybe ik- 
tatvák.“ — Éltek ’s élnek is fejedelmeink minden fejedelmi jo
gokkal a’ hatalom3 teljességéből; hanem csak a’ mennyire 
azoknak gyakorlásában meg vágynak szorítva *), vagy a’ meny
nyire ezek közül némellyek a’ nemzettel közösekzs;, csak any- 
nyira mentek ezen mérsékelt országlásformában törvénybe.

Késmárkig Zsigmond.

Az isteni jogról *).
Olly időben élünk, mellyben a legegyszerűbb, az emberi 

társaság’ alkotmányának alapul fekvő lettdolgok s eszmék nem 
biztosak a balra magyarázlatás- és elcsonkítaslol, s mellyben 
a’ legüdvösebb ’s legvilágosabb igazságok a’, pártok’ tevelygcsei 
’s szenvedélyei áltál legveszedelinesb képtelenséggé csavarva, 
az emberiségnek ostorává lesznek.

Ezen a’ jogtudomány’ ’s kormánytan’ olly sokfélekép fél
reértett alapigazságai közzé főleg a' k i r á l yok'  i s t e n i  joga  
tartozik. — Mindenki vallja, hogy ezen elvnek el- vagy el nem

y l  Anonym. Belac 4 ,  8 ,  11, 14 ,  l ő ,  2 4 ,  85 ,  2 6 ,  40 ,  41 , 43, 44.
’ 46 47, 52 fejez. — Kelemen Instit. Jnr. Hung. l n » .  I* könyv.

2. kiad. 7 lap.
z )  1797, : 3. ’stb. 

zs) 1797 ,: 12. ’slb.
*) Forrás: „Historisch-politische Blätter.“
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fogadása képezi mai politicánk’ életkérdését, ’s mi távol vagyunk 
idle, hogy e’ fontos és elhatározó lettdolgot tagadni akarnék. 
Azonban, mint mindenütt, mindenek előtt szükséges, hogy min
den pro et contra nyomozódásokat a’ vitatott elv’ valódi értel
mének világos megkülönböztetése előzzön m eg, melly elv, a 
mint igy vagy amúgy értetik, a’ jognak, a rendnek ’s a’ valódi 
szabadságnak erős vára, vagy a’ rombolás’ fegyvere, a’ jogtalan
ság’ és erőszakoskodás’ álnok palástja.

Legyen elég egy pár szó ama’ kifejezés valódi értelmét 
kijelelni, ’s annak minden a’ valódi, azaz jogszerű, szabadság
nak kártékony magyarázatát eltávolítni.

Minden felsőség és autoritás a’ földön azok’ saját termé
szetes hatalmán alapszik, kik azokkal felruházvák. — Az apa, 
ki gyermekein uralkodik, hatalmát épen olly kévéssé nyerte 
ezektől, mint a’ bátorsággal ’s vitézséggel bíró hadvezér a’ körü
lötte viadalszomjas bajtársaktól — mint a’ hatalmat felülről nyert 
lelkész, ki körül oktatást és üdvöt szomjazó hívek csoportúinak, 
neki engedelmeskedök, ’s magokat vezérlésére bízók. — Épen 
igy alapszik a’ földesur’ hatalma föld- és birtokbeli tulajdonossá
gában, mellyen jobbágyainak szolgálat-és adóért ótalmal ’s ál
landó tanyát enged, tehát egy földi jó’ birtokán is, mellyet azok
tól nem nyert, nem nyerhetett, kik épen amaz ólaimat ’s tanyát 
keresék jószágában. Ezen egyszerű kezdetekre ’s elemekre ve
zethető vissza minden fejedelemi uralkodás, mellytől — melléke
sen legyen érintve — a’ köztársaság csak azáltal különbözik, hogy 
ez közuralkodás, szövetség — de nem netalán az országban la
kozó minden egyének, hanem több vagy kevesebb független 
családfők között — azaz testület, melly öszvegében csak úgy 
tekintetik mint egyes fejedelem, ’s melly, mint a’ fejedelem, sa
ját jogából uralkodik mindazokon, kik országában laknak ’s nem 
tagjai e’ testületnek.

E’ szerint tehát a’ király, a’ dolgot mind lényegileg mind 
tárgyilag véve, nem azért uralkodik, mivel alattvalói őt uroknak 
választók’s némi halalomteljességgel felruházák, a’ mi bebizo- 
nyílhatólag soha sem történt, hanem alattvalói engedelmesked
nek neki, mivel fekvő jószágai- ’s haszonvételeinél fogva, dicső 
neve- és nemzetségénél fogva, szolgái’ segédei’ és háza’ barát- 
jai’ nagy számánál fogva nem csak hatalmas, hanem független 
ur is, ki soknak parancsol, de semmi földi urnák nem engedel
meskedik.

Ezen s a j á t  j o g a  a’ királyoknak az emberi dolgok’ vallásos 
felfogása szerint mint Istentől adott tűnik fel. Az uralkodó fe
jedelem azt egy embernek sem köszöni, sem az egyesnek sem 
az összeségnek, sem egy idegen urnák sem jobbágyainak, ha
nem egyedül Istennek, — azért méltán nevezzük i s t e n i  jo g 
nak, 's a' fejedelem azt nem bírja az emberek’ kegyéből, hanem 
I s t e n ’ k e g y e l m é b ő l .  De minthogy saját joga az: az igaz
ság’ általányos kötelességénél ’s az isteni parancs’ akaratjánál 
fogva követeli, hogy e’ hatalmát, melly sajátja, senki meg ne 
csonkítsa vagy el ne vegye, hanem adja és hagyja meg neki azt, 
a mi övé. A’ fejedelem’joga ugyanazon kezesség alatt áll, melly 
által legkisebb jobbágyának jószága, birtoka, szabadsága ’s ter
mészetes hatalma biztosíttatik, azaz az isteni parancs’ ótalma 
alatt — melly nélkül minden esetre nem volna jog, nem volna igaz
ság a’ földön.

Egyszóval tehát: mi nde n  j o g ,  mind a’ fejedelemé mind 
jobbágyáé, i s t e n i  jo g , — a' különbség csak a’ jogosított’ sze

mélyében feküvén , nem magában a’ jogban, ’s egyáltalán abban 
ál l , hogy a’ fejdelem minden földi főbb hatalomtól független ’s 
ennélfogva egyedül az ótalmazásra rendeltetve, mellyet saját és 
szövetségesei’ hatalmával magának megszerezhet, midőn alatt
valói, számtalan esetben, hol saját erejök elégtelen, tőle kér
nek ótalmat és segítséget erőszak és igazságtalanság ellen.

Azonban, ha a’ fejedelem isteni j o g á r a  hivatkozik, akkor, 
minden földi hatalma ’s emberi felsőségtőli függetlensége mellett 
is , a’ k ö t e l e s s é g e k e t  is meg kell ismérnie, mellyekre őt 
ugyanezen isteni jog kötelezi, mellyből jogának sérthellenségét 
származtatja. Neki mások’ jogait, mellyek szinte Istentől vannak, 
szenteknek kell tartania, ’s igy sem alattvalóit sem más függet
len urakat velők született vagy érdemlett jogaikban meg ne sért
sen vagy csorbítson; nem szabad egyezkedéseket megszegnie, 
senkit jogos szabadságában csellel vagy hatalommal csorbítania 
vagy sértenie, ’s mindezekben úgy kell viselnie magát mint óhajtja 
és akarja, hogy vele mások bánjanak. Sőt a’ j o g o s s á g n a k  e’ 
szigorú kötelességén túl másokénál nagyobb hatalmát arra for
dítsa — hogy minden embernek, a’ mennyire ereje terjed, de 
főleg allattvalóinak, mivel ezek hozzá leközelebb állnak, jót 
tegyen , szereletet gyakoroljon, ekképen az Isten’ országát vagy 
az isteni rendet a’ földön, a’ mennyire tőle telik, felállítandó ’s 
előmozdítandó. Végre következik ez isteni jog’ fogalmából, hogy 
a’ fejedelem, mint minden más, ez életbeni helyzetét mint Isten
től neki adott h i v a t a l t  tekintse, mellyről az Ítélet’ napján a’ ki
rályok’ királyának számot adandó.

így vétetett a’ kereszténység’ első századiban Js a’ közép
századokban az isteni jo g , ’s a’ királyok’ isteni felkenetése.

Anglia’ világhelyzete.
Azon nagy lázadások’ közepette, mellyeknek szárazföldünk 

e’ század’ elején láthelye volt, Angliának a’ szomorú sors jutott, 
hasznot huzni ezen számílhatlan bajokból, mellyek az európai 
hatalmasságokat körülvevék. Hollandia kénytelen volt neki derék 
comtoirejait egy vele határos megyeért átengedni, mellytől ké
sőbb Anglia maga segítette őt megfosztani; Francziaország ten
gertúli birtokainak legjobbikát volt kénytelen odaadni; ’s mi 
marad ma a’ szerencsétlen, polgárháború által kimerített Spa
nyolországnak azon véghetetlen tartományokból, mellyekben a’ 
nap soha sem hunyt le? Mi marad Portugáliának, mellynek bir
tokát egy pápa’ ujja választó e l, a’ világ’ földabroszán, a’ spa
nyolokétól? Egyedül Angolország gazdagító meg magát a’ lá
zadások által felizgatott Európától telt foglalásaival. Ma már vetél
kedő társ nélkül uralkodik Indiában, ’s népesíti lakosai’ sepre- 
dékével Australiát. A’ jó remény’ fokától lefelé végig lebeg e’ 
tengereken, mellyek’ valamennyi kikötői birtokában vannak. Gi
braltar és Malta által a’ közép tengeren uralkodik, ’s az orosz 
császár’ ébersége nélkül rég ura volna Konstantinápolynak is. 
Meg nem elégedve ezen hasznokkal, azon ürügy alatt, hogy a’ 
madridi uj kormányt gyámolítandja , elfoglala a’ passagesi kikö
tőt, egyikét a’ legszebbeknek a’ gasconi lengeröbölben, ’s most 
a’ veres tenger után nyújtja kezét, egy arab szultántól Aden’ 
kikötőjét vásárolván meg. Már egy idő óta láthatni hajóit e’ ten
geren, mellyet mint rövidebb utat akar használni indiai utazási
ban. Már ajánlatokról is hallani, mellyeket angolok tettek Me- 
hemed Alinak egy Alexandrától a’ veres tengerig húzandó vas
pálya iránt. Az Euphrat folyásától visszanyomatván, tervüket 
e’ szerint igy talán még jutalmazóbban módosítják. Hihetőleg, 
hogy foglalásaikat kiegészítsék s más nemzeteket a’ veres ten
gerből kizárjanak, még Berberiát is megszerzendik, melly az 
abyssiniai tengermelléken fekszik. E’ tengerek’ szabad birtoko
sai lévén, majd Arabiát ’s Abyssiniát termékeik- ’s kézmüveikkel 
elárasztani’s hajóik’ számát, az épületfa által, mellyet ez utóbbi 
ország bőven nyújt, még inkább nevelni fogják.

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Ajitnl.
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É r t e k e z é s
a’ városi elöljárói hivatalok' állundősáyaról es időszaki 

változtatásáról.

Századunkban mind az országos munkálatoknak némelly 
részeiből, mind a’ közelebbi országgyűléseken, mind magányos 
beszélgetések közt is nyilványitott kijelentésekből azt lehet ész
revenni, hogy sokakban már azon előleges vélekedés vert 
gyökeret, hogy évenkinti, vagy legalább rövid időszaki változ
tatása a’ városi közönségek’ elöljáróinak a’ közjóra, csendre ’s 
előmenetelre hasznos sikerrel hatandana. — .Minthogy pedig az 
illyetén ’s többnyire nagy népességű és helybeli törvényhatóság
gal is biró közönségek nagy számmal vannak, ’s hazánk’ köz
rendű lakosainak érettebb, virágzóbb és igy közérdekűbb részét 
teszik: reményiem, ezen érdekes tárgy iránti értekezés nem 
lesz kedvetlen a’ haza’ valódi boldogságát nem szájból, hanem 
szívből óhajtók előtt.

Az időszaki változtatást javaslóknak állításai, többnyire e' 
következendőkben pontosulnak össze:

1. „Az emberi léleknek legfőbb vágyódása a’ szabadság — 
a’ polgári szabadságok között is legdíszlőbb kincs a' maga bíró
jának szabad választása; és igy a’ szabad vagy szabados közön
ségek’ lakosainak is legméltóbb és alaposabb joguk az, hogy elöl
járókat magoknak szabad tetszésök szerint választhassanak: te
hát igazságtalanság volna azokat meggátolni abban, hogy e szép 
polgári jogukkal minél gyakrabban élhessenek.“ D

Az előbbre bocsátott okfőket én elhiszem, de a' belőlük vont 
következtetést nem hiszem el; mert annak folytatásából (pro- 
gressio) egy szembetűnő képtelenség fejük ki; ugyanis ha jó, 
szép, vagy a’ közönségre nézve hasznos a’ szabad választással! 
minél gyakoribb élés, és az ebből következő elöljáróságnak mi
nél gyakoribb változtatása: miért ne tennék azt minden hónap
ban, vagy minden vasárnap ‘l 21 Hogy ebből képtelenség s a 
köz dolgokra nézve tetemes zavar és kár hárulna, okokkal mu
togatni szükségtelen ; de épen e képtelenség bizonyítja eléggé 
azon következtetést is, hogy ha a változtatásnak minél gyako- 
ribb esete, minél több kárt és zavart okoz, annak minél ritkábbi 
esete, a’ társaságra nézve, minél több jót és rendet von maga 
után. 3)

2. „Az 1832/Gik észt. 9ik úrbéri törvényczikkely, már a 
szoros úrbéri bánásmód alatt lévő faluk lakosainak is megadja 
azon jogot, hogy elöljáróikat, évenkint szabadon választhassák, 
jegyzőjüket pedig esztendő’ derekán is elcsaphassák: ( 0  meny- 
nyivel inkább érdemesek ezen szabadságra a’ szabad és szaba-

n  Józanon talán csak azt kívánhatják, hogy e’ jogokkal minél tö
kéletesebben, hiborithatlanul él hessenek, de nem minél gyakrab-

A s x e r k .ban.
2j A’ kenyér az emberi testnek legártatlanabb tápláléka; de ki ezért 

azzal minél gyakrabban akarna élni ’» napjában huszonnégyszer 
egyegy pár font kenyeret tömne magába, nem igen sokáig du^se- 
kednék ép egészséggel. ' ‘

3) Ez sem áll, mivel igy mindazon tárgyakat, mcllyek magokban 
hasznosak, de igen gyakori alkalmaztatásban árthatnak, c£e*zcn 
távoztatni kellene.  ̂ *%er

dós városi közönségek’ lakosai, kik mind személyeikre , mind 
tulajdonos javaikra nézve sokkal szabadabbak!“ — De

Kn ezen állítmányban inkább gúnyt mint helyességellátok; 
mert rövideden szólván, az egész okoskodás ide megy ki: ha a’ 
szamár, mint alacsonyabb fokon lévő állat, megérdemli, hogy 
két nagy füle legyen: mennyivel inkább megérdemli azt egy te
livér angol paripa, mint sokkal nemesebb fokon lévő állat! — 
De különben is a’ helybeli törvényhatósággal biró, és igy nem 
csak egyik testületben, hanem az 1832/6ik észt. 14ik, Iáik, 18ik, 
de kivált a’ 20ik törvényezikkelyek óta egyenkint is törvényt 
szolgáltató városi — és a’ semmi törvényhatósággal nem biró 
’s csak az adók’ (porliok’) kiosztásával ’s beszedésével ’s egyéb 
efféle puszta kezelésekkel bíbelődő falusi elöljárók közt olly 
nagy a’ különbség, hogy ezeket összehasonlítani, vagy egyikről 
a’ másikra biztosan okoskodni, a’ helyességgel össze nem fér. — 
Azonban még ezen falukra nézve is minemű következést fog 
szülni ez a’ mostani módban felállított évenkinti szabad válasz
tás, majd még a’ jövendő idők tanítják meg! Annyit már imitt- 
amott fájdalommal lehetett tapasztalni, hogy a’ csupa újítás’ te
kintetéből vagy elrejtett boszúból a’ hűségesen ’s ügyesen szol
gáltjegyzőket és bírákat is elkergették; a’ választóknak pedig, 
az illy választásbeli szabadság bottal és töinlöcczel köszöntött 
be!! 5) ’S valóban nem mernék fogadni, hogy az illy választási 
szabadság már a’jövő országgyűlésen is más szabályt és módo
sítást nem nyerend.

3. „Az elöljárók’ állandósága, helybeli oligarchiát és el
hatalmasodást von maga után, mellyékből sok és a* községre 
nézve káros visszaélés következik.“

A’ mi az oligarchiát, vagyis a’ község’ arányához képest 
képzelt kevesek’ uralkodását illeti: ha ez az egy idókori elöljá
rók’ egész testületének hatóságára értetik, nem csak helyes, 
hanem a’ közjóra és rendre nézve igen is szükséges, hogy tud 
niillik tőlök a’ közönség teljes függésben legy en, és irántok en
gedelmességgel viseltessék, mert hiszen épen e’ czélra válasz
tattak ; és jaj azon közönségnek, hol a’ kormányozandó lakosság 
kormányozóvá ’s az engedelmeskedni rendelt parancsolúvá is 
teszi magát! — 7> Ha pedig az összes elöljáróság’ egy es tagjaira 
értetik, a’ mennyiben ezek netalán a’ magok atyjokfiait, gyer
mekeit, magok mellett vagy helyett a’ városi kormányra állit- 
gatnák, ’s ennélfogva az elöljárói hivatalokat mintegy örökökké 
tennék : valóban az etlőli félelem az előtt, ki ezen körülménye 
két közelebbről isméri, egészen alaptalan; mert csak azon vá
rosi közönségben is, hol e’ sorokat irám, több élő példák bizo
nyítják, hogy a’ régibb idókbeli elöljárók’ maradéki most mások 
nak cselédei és napszámosai: ellenben több szegény szülék’gyér

4 )  Úgy lá tsz ik , a’ beküldő ur előtt igen nagy becsben áll a ’ nagy
fül, mivel azt nemes kitüntetés’ jeléül tekinti. A ’ s * e r k .

5)  Ez visszaélés, melly bői még kárhoztató Ítéletet az egészre hoz
ni nem lehet. ^  sm erk .

6 )  De fnturis contingentibus etc. A s * e r k .

7) Az oligarchia 's korlátlanság közt még igen sok osztályai van
nak az igazgatásnak, ’s csupa tulságok’ elöhordásából nem ke
letkezik az irazság. v
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inekei most elöljárók. R) — De különben is, midőn az elöljáró
ságnál csak kijelölési (candidafio) jog vagyon, ’s az is a’ felsőbb- 
ség’ biztosai 's több ide tartozó kültagoknak korlátja mellett, 
magát pedig, a' kijeleltekhőli választást, a’ halál vagy más vál
tozás általi megürülések’ eseteiben, a’ nép vagy annak képvise
lői gyakorolják: a’ felebb érintett örökösödésnek helye nem le
het. ( ? ) — A’ mi pedig az elhatalmasodást illeti: minthogy ez a 
kezelt lakosságnak önkénytes, kész és pontos engedelmességét 
szüli, erre nem csak a’ közönségek’ elöljáróinak, kik a felsőbb 
rendeleteknek, törvényes ítéleteknek, országos és helybeli köz- 
szolgálatoknak , szóval a’ hazai kormány’ általányos czéljainak 
már nem Írással vagy paranccsal, hanem úgy szólván kézzel láb
bal (!) valóságos végrehajtói; hanem ugyanezen tekintetekből 
magának a’ statusnak is mellőzhetlen szükségük van; ’s talán 
abban sem hibáznék, ha azt állítanám, hogy a’ status’ gazda
sági igazgatásának (machinájának) próba- és sikermértékét nem
a’ felsőbb pontokon, hanem itt alant kell keresni------- . És ezen,
a’ legalsóbb fokú, de legszigorúbb és kedvetlenebb munkálatokra 
rendelt, azonban minden felsőbb Ítélő-és kormányszékek’ inté
seitől , felvigyázásaitól függő, sőt még alulról is az úgynevezett 
választolt községek által (electae communitates) korlátolt helyen 
látni való, hogy az elöljárói elhatalmasodás a’ közjóra nézve soha 
visszaéléseket nem szülhet, hanem csak használhat.

4. ,,A’ t. vármegyéken is igen régi idők óta az időszaki ’s 
többnyire 3 esztendős elöljárói változtatás divatozik, holott is a’ 
dolgok a’ legjobb renddel és sikerrel folynak: és igy az illy idő
szaki változtatásnak a’ városi közönségekre nézve is a’ legjobb 
következésük lenne.“

De valamint felebb (a’ 2dik pont alatt) a’ városi közönségek
nek az úrbéri bánás alatt lévő falukkal tett összehasonlítása, telt- 
legi tévedésen épült: úgy azon épül a’ t. megyéknek is a’ városi 
közönségekkel való összehasonlítása. Mert a’ t. megyék egészen 
más, sőt ellenkező szerkezetűek; ugyanis itt a’ tisztujításkor ki
maradt döbbeni tapasztalt ’s a’ kormányozásba beléokult férjfiak, 
mint tablabirák és igy állandó elöljárók, a’ köz igazgatásnak to
vábbra is részesei, mindennemű gyűléseknek rendes tagjai ma
radnak: amott többé semmi efféle béfolyással nem lehetnek; és 
igy minden tapasztalásaik a’ közönségre nézve egyszerre kihal
nak. — Itt tehát, a' kilépettek az újaknak nem csak segítő tár
sai, hanem útba vezető barátjai is maradnak: amott ellenben le
nézés’, sőt többnyire üldözés’ tárgyaivá tétetnek ; miből sok bel
ső nyughatatlanság és városi zavar keletkezik, minthogy a’ köz
nép egyiket a’ másikkal ellentétben lenni képzeli, mit nem ész
képi föltételből, hanem tapasztalásból állíthatok. — Itt az or
szág’ népének egy műveltebb ’s tanultabb osztályával: amott pe- 
dig egy alsóbb s a köz terhek’ nyomása miatt is könnyen inge
relhető ’s néha a’ tettek’ megfontolására sem eléggé képes osz
tállyal vagyon a dolog. — Itt annyi és olly számos müveit férj- 
fiák közül könnyű a válogatás, 's a' közjónak rövidsége nélkül 
megeshetik: amott csak egy alkalmas tanácsot (magislratus) is 
kiállítani, a’ legnehezebb feladatok közzé tartozik. — Itt a’ köz
jóra és rendre való felvigyázás, sőt maga a’ köz igazgatás is , a’ 
gyakran tartatni szokott köz gyűlések által is (hol minden egyes
nek belészólhalása nyitva áll) gyámolíttatik: amott pedig az illy-

8) Teljes becsben tartván a’ beküldő ur’ szavait, bizonyossá tehet 
juk hogy más számos helyeken ez máskép van; hogy pedig már 
a középkorban a szabad német birodalmi városok az illvnnnű 
legkegyetlenebb zsarnokság alatt nyögtek , azt a’ történetekben 
csak nemikep járatos is tudja. , enJ A szerk.

9) Talán jobb lenne, illy szövevényes, annvi 
dosításnak alávetett tárgyról nein olly igen 
tcgoricc Ítélni.

különbségnek ’s n,ó- 
clhatározottan ’s ca-

•4’ szerk.

forma népközgyülések’ tarlósától az Isten mentsen meg minden 
városi közönséget. l0 *) — Továbbá

5. Vagyon még egy, mit a’ középesek (moderantisták, juste 
milieuk) javaslanak, hogy tudnillik ,,a’ változtatás ne olly sűrű
én, hanem ritkábban, p. o. minden 6dik vagy lOdik évben, de 
még ekkor is , ne az egész elöljáróságra, hanem annak csak fele 
részére történjék, hogy e’ szerint a’ hivatalviselésbe már belé
okult megmaradtak a’ még tapasztalatlan újakat a’ hivatalok’ 
helyes viselésébe beavathassák.“

De e’ javaslatban már első tekintettel is megvagyon a’ ma
gával- ellenkezés; mert ha jó és szükséges a’ közönségre nézve 
a’ tapasztalt fele résznek benmaradása: meg nem foghatni, mi
ért nem volna még jobb és szükségesebb az egész tapasztalt tes
tületnek állandósága? u) — Azonban ha e’ javaslatnak foganatba 
vétele képzeltetik, a’ képtelenségeknek és méltatlanságoknak e- 
gész serege kiált reá; mert tegyünk fel p. o. 12 tagból álló elöl
járóságot: eljővén a’ változtatás’ ideje, ha az előbbeniek mind 
jók és ügyesek, miért kelljen a’ közjó’ szembetűnő rövidségével 
azoknak felét mégis kitenni? — ha pedig mind roszak és ügyet
lenek, miért kelljen a’ 6 roszat is benhagyni? 12 * * *) — Vagy ezek
re nem tekintve, azokból mellyik hatot kell kihagyni? talán az 
öregebbeket, kik már tapasztaltabbak, higgadtabb itéletűek? — 
avvagy nem nyilványságos kára következnék e ebből a’ közönség
nek? holott meg vagyon Írva a’ sz. írásban is: „megbüntetem 
a’ népet, és elveszem annak véneit;“ és az Istennek különös 
áldása, az öreg kor, átokká ’s büntetéssé váljék e a’ városi 
elöljárók’ háznépének fejein? — Talán tehát az ifjabbakat? — 
így meg azzal büntetletnének a’ városi közönségek, hogy soha 
tapasztalt elöljáróik ne lehessenek! — Ha van valami jó az elöl
járóság’ Újításában vagy frisílésében, az csak úgy lehet meg 
a’ közjó’ szenvedése nélkül, ha az elöljárók’ egyes kihalásai’ 
vagy más változásai’ esetében történik, és igy a’ változtatás 
megrázatást nem szü l; de erre elég maga az emberi halandóság 
is, mert vétessék fel bár akármellyik hivatalbeli állandó testület
re nézve is tükörül egy 15 éves időköz, azonnal kitetszik abból, 
hogy az egykori elöljáróknak a’ bekövetkezett 15dik esztendő 
ritkán éri ott csak fele részét vagy harmadát is; és igy a’ nép’ 
választásjogának maga a’ köz halandóság elegendő alkalmat 
szolgáltat. — Vagy talán sorshúzásra bizassék a’ kiszemelés? 
vagy pedig az elöljáróság’ igazgatása, féke, sőt a’ kicsa
pongások’ eseteiben fenyítéke alatt volt népnek adassék a’ meg- 
rostálási és kitörlési jog? — Ugyan mennyi népszakadás, meny
nyi fondorkodás, mennyi veszélyszülő népmozgalom, és ezek 
közt hány becsületes embernek és a’ leghasznosabb hazai 
polgárnak political feláldoztatása következnék mindezekből ? 
könnyen elgondolhatja, a' legkevesebb városi tapasztalással 
biró ember is. — Holott is ha a’ kocsifarban ülő gazda siet, 
s a’ kocsis a’ lovakat, hogy sebesebben menjenek, ostoroz
za, azok nem a’ gazdát, hanem a’ kocsist rugdalják! — és 
közönséges tapasztalás, hogy a’ köznépből több haragosaik ’s 
boszúállóik válnak azon elöljáróknak, kik hivatalaikban 's a’ végre

10) Tudtunkra nem oda megyen azoknak, kik az időszaki tisztujítást 
óhajtják, kívánsága, hogy az egész tiszti kar lépjen k i, ’s hogy 
ezek közül senki se választassék újólag; igy tehát az uj magistra- 
tusnál nem fognának a’ régiebbek’ minden tapasztalásai kihalni.

A’ szerk.
l í )  Erre igen könnyű a’ felelet - mivel minden magistratusban külön

félék az individuumok, ’s azért jó, ha alábbvaló része kilép, ’s 
helyette alkalmatosb választatik. 4  szerk .

12) A’ beküldő urnák különös hajlandósága van mindenütt a tulsá-
got választani ’s a’ sokkal gyarkoribb ’s természetesb középet
érintetlen hagyni! Hol találni olly elöljáróságot, mcllynek minden
tagjai vagy általában jók vagy egészen roszak? 4 ’ szerk .
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hajtásokban legszigorúabban járnak e l , és Így a’ kíJz jó’ tekinte
téből legtöbbet tesznek, mint azoknak, kik keveset vagy semmit 
sem cselekesznek, de minden lakost nyájasan köszöntenek: — 
és igy a’ változtatás’ idején, minden esetre, a’ legjobb és legjele
sebb személyek szólíttatnának ki. (!) — Hát csak a városi* elől- 
járők legyenek arra kárhoztatva hogy a’ sorshúzásnak vagy a’ 
nép’ állhatatlan kedvének szolgáljanak játékul ? hűséges szolgá
lataikért üldöztetést, becstelenséget, háznépök’ romlását ’s 
gyalázatját arassák? és hogy mindezeknek kiállhatására minden 
változtatáskor készen legyenek, se becsületbeli, se emberi ér- 
zésök ne legyen? Valóban ezeket sem a' haza’ java, sem a' köz
igazság, sem az emberiség nem kívánják, sőt inkább az emberi
ség’ felsőbb fokán álló Európának minden statusai — már mé°- 

.a török is — a’ hoszas köz szolgálatokat, érdemjelekkel, nyug- 
pénzekkel és örökös kenyérrel jutalmazzák. — Végre

6. Hozatnak még fel némelly példabeszédes állítmányok is, 
p. o. ,,a’ közönséget szolgálni minden polgár egyenlően köteles ; — 
becsületért kell szolgálni, nem állandó kenyérért; — ha a’ hiva
tal’ viselésében teher van, viselje azt más is, ha pedig haszon, 
részesüljön abban más is“ — ’stb.

De ezeket bővebben fejtegetni feleslegnek tartom , és elég 
ezekre, csak azt megjegyezni; hogy miért nem jutott hát va
lakinek eszébe, szinte ez okokon, a’ választási szabadság’ tekin
tetéből, évenkint újra és sorba választatni patikáriust, orvos do- 
ctort, tanítót és papot is ? holott csak épen úgy lehetne egy cserző 
vargából jó doctor, vagy patikárius'stb., mintegy marhákkal bánt 
paraszt gazdából törvényt tudó elöljáró ! 13> — Különben is e’ pél
dabeszédek a’ régibb sötét századoknak elfogultságból származott 
szüleményei lévén, és azok’ sorába tartozván: „extra Hungá
riám non est vita“ ; és „fac talem talis érit“ ’stb., mint már csak 
a’ sötétségben repkedő denevérek a’ világosság elől, önkint is 
eloszolnak.

Vem állhatnak tehát meg az efféle polgári újítást, úgymint 
a’ városi elöljárók’ időszaki változtatgatását kívánóknak elvei, a' 
felebb előhordolt okoknál fogva i s , de még kevesebbé állhatnak 
meg, ha e’ következendők is méltó figyelembe vétetnek; úgymint:

a) Általában mindennemű polgári szabadság, ámbár a’ ma
ga körében az emberiségnek és polgárisodásnak legfőbb kincse, 
csak úgy lehet hasznos a’ köztársaságra nézve, és igy a’ vá
lasztási szabadság is , ha a’ tárgyhoz arányozva, úgy körülkor- 
látoltatik, hogy a’ közjó’ czélján túl, rugékony természete miatt, 
ki ne törhessen. Mert a’ szabadság a’ féktelenségnek olly kö
zelfekvő ’s határos tőszomszédja ’s mintegy vérszerinti rokona, 
hogy csak legkisebb kilépés is már a’ tulságba, rendetlenségbe, 
inások’ jogainak tapodásába, szóval a' köztársaság’ főczéljának, 
a' személy- és vagyonbeli közbátorságnak sértésibe hág ki, s 
annálfogva ezen igen kedves, sőt szükséges jogot nem gyako
rolhatja mindenki egyenlő mértékben, hanem csak önállásához, 
political helyzetéhez és a’ közjó’ czéljához mérsékelve. Hogy le
hetne hát a’ kicsinységek által is könnyen fckngerelhető, inkább a- 
külső szint mint belső valódiságot tekintő köznépnek olly határta
lan szabadságot adni, hogy elöljáróit, (kiknek pedig megkiván-

13) Ezen okoskodás olly sajátságos, hogy minden commentatiot feles
legessé tesz. -V saerk.

14) Felötlő, hogy a’ t. beküldő ur a’ t is z t ítá s t  kívánók’ legfontosb
indítóokát meg sem érinti, melly abban áll, hogy az időszaki 
tisztujítás által a’ községek tehetetlen, ravasz, részrehajló elöl

járóiktól me nckcdhessenek; hogy a’ tisztviselőknek ösztön adas
sák a’ jc\ee> szolgálatra,’s hogy senki cl ne hagyja magát, tud
ván, hogy hivatalában minden esetre meg kell maradnia, ’s hogy 
azok is, kik részrehajlásra vagy tunyaságra ösztönt éreznek ma
gokban , a ’ kimaradhatás- tekintetebö) ebbeli hajlandóságuknak 
teket ne eresszenek- A

tató tulajdonságait általában véve megmérni sem képes) minden 
törvényes okadás nélkül, kénye ’s kedve szerint ki- ’s behany- 
hassa, ’s becsületében polgáriképen megölhesse?! u> |V Tan 
mi lenne az országból, csak 10 esztendő alatt is, ha a’ legfelsőbb 
helyeken kezdve, minden hivatalbeliek egy vagy két évenkint 
igy választatnának ? már pedig a’ legkisebb kiváltságos város is 
kis képe az egésznek.

b) Az elöljárók, mintáz országos törvényeknek 's igazság
nak helybeli kiszolgállatói, mint a kormány’ rendeletéinek vég
rehajtói, a’ helybeli vétkeknek fenyítői, egy szóval az egész 
testületnek az országos czélra közvetlen vezetői, nem csak épen 
a’ helybeli nép’ képviselői, hanem egyszersmind helybeli képviselői 
a’ fejedelemnek és statusnak is; és igy az elöljárók nem épen 
csak magoké a’lakosoké, hanem még sokkal inkább a’ kormányozó 
felsőségeké is: következésképen azokat a'lakosok a'magok ön
kénye szerint, ki ’s be nem hányhatják vethetik, l(!) mert kü
lönben gyakran úgy cselekednének, mint a’ cholera’ idején el- 
tébolyodott emberek, hogy a’ veszedelmes nyavalyát a’ levegőből 
szívták be, mégis a’ zsidókat verték agyon! —

c) Az elöljárói hivatal’ viselhetésére alkalmassá létei nem 
adatik magától a’ születéstől vagy természettől, hanem arra, 
mint egyszersmind tisztes életmódra is, a’ szülékről lenéző ja
vaknak (örökségnek) tetemes feláldozása mellett, nagy élőké 
szülét, majd mindenféle tudományok’ tanulása, e’ mellett a’ te- 
kervényes törvénykezések’ útjainak ’s módjainak huzamos kita
pasztalása, és hogy a’ mondott hivatalra készülő az élő világ' 
isméretétől el ne maradjon, ’s a’ kormánynak ahhoz mérsékelt 
újabb rendeletéit egész értelemmel felfoghassa, mindennapi olva
sás és több etfélék szorosan megkívántainak; és igy a' hivatalok 
is kétségkívül a’ szép mesterségek (artes liberales) közzé tar
toznak. 17) — Azt pedig csak nem kívánhatni, hogy a’ helybeli 
lakosoknak minden (?) tagja az elöljárói tudományokra általában 
úgy elkészüljön, hogy ha az évenkinti vagy más időszaki vál
toztatáskor majd a’ sor vagy többek’ kedve reá következik, 
azonnal már mint tanult és tapasztalt elöljáró léphessen be; |S' 
azt sem kívánhatni, hogy valaki csak azért tanuljon egész ifjú
sága’ ideje alatt, hogy egykét esztendeig elöljáró lehessen, az
után pedig majd minden becsületessége és ügyessége mellett is 
kitehessék; holott még igy is , midőn a hivatal állandó és tisz
tes életmód formában vagyon, részint a silány fizetés, részint a 
városi egyes lakosoknak csekély vagyonossága miatt, igen ritka 
az erre jó előkészülettel bírók’ száma. — Mindezek mellett mai 
azt kívánni, hogy ámbár egy csizmadiának csak 6 esztendei tanu
lás kívántatik arra, hogy jó csizmát várhasson, az mégis, li« 
mesterségét szorgalmasan folytatja, abból magának állandó élet
módot szerezhessen; az elöljáró vagy tanácsbeli pedig, ámbui 
15 ’s 20 évi drága előkészülettel s huzamos gyakorlással lehet 
a’ hivatalra alkalmassá, mégis ügyessége s jó magaviseleté 
mellett se tarthasson számot a’ magának választott állandó és 
bizonyos életmódra — ez már csakugyan kaján kívánság volna.
Végre * 17 18 19

51 Hoev illy korlátlanságot senki sem kivan, ’s a törvényhozás 
nemes tisztének, itt a ’ szükséges rendszabasokat e,or« n“^  cn *’
bizonnyal megfelclcpd, kétséget nem szenvedő dolog. A n e r K .

6) Egy pillanat a ’ vármegyei tisztekre ezen ellenvetést '"Jíczáf.djv.

17) E ’ szerint egy jó juhász, varga ’stb., kinek szinte
J kell tanulnia, artium libcralium doctor volna, s g> . .  rkw 

ség academia artium libcralium.
18) Valóban nem kívánhatni, ’s tudtunkra meg senki ."cm ^z ^ k ^

19) De kérdjük. 15 ’« 20 évi tanuló. mindenkit P a k k o r
a* thájjtviselösfgre vap> arra fT pn ) ^
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d) Fájlalni lehet, még pedig magyárul, hogy kedves ha
zakban löbben is találtatnak még ollyanok, kik többet tudnak Chi- 
nunak \agy Amerikának alkotmányairól, mint a’ törvényhatóság 
ital bíró magyar mezővárosok’ belső szerkezetéről; jobban ki 
puhatollak a' dervisek’ tánczainak, vagy a’ spanyol bikaviadal' 
hőseinek (madador) tactusait, mint az említett városi elöljárók- 
kötelességeinek, apróbb ugyan, de igen érdekes, tárgyait! — 
Holott ha valakinek a’ magyar polgárisodás’ (civilisatío), a’ csi
nos és rendezett szabadság’ czélirányos terjedése; a' köznép’ 
me^érlelése ezen polgári szabadságra; a- magyar honfiak’ értel
mi "kifejlődése mind a’ földművelésre ’s mesterségekre, mind 
a’ kereskedésre s egyéb éleltudományokra, mind kivált a ha
zának szíves és valódi szeretetére ; a’ rabszolgai ’s elfojtott vad 
érzések’ kiirtása; és igy az erkölcsi világosodén — igazán szí
ven fekszik: lehetetlen ezeknek természeti bölcsőit ’s első osko
láit, a’ szabad és szabados városi közönségeket, nem becsülni; 
midőn ezekben, és honunkban úgy szólván csaknem egyedül 
ezekben, vágynak a’ magyar köznépnek azon testületéi, mellyek 
ön indulaljokból ébredtek föl a’ polgári érzésre és csinosodásra; 
kiváltságaikat, a’ király’ és haza’ hiv és tettlegi szolgálatja ’s 
a- köz terhek’ viselése mellett, önerejükből szerezgették meg; 
’s nem úgy képzelik mára’ haza’ fejedelmét és kormányát, mint 
az ó testamentomiak az Istent, azaz mint erős boszúálló urat, 
hanem a’ felvilágosodott uj testamentomiak szerint, mint a’ 
népnek kegyes és jóltévő atyját! — és már a’ magyar földön 
egyegy darabka tulajdonnal bírván, magokat nem csak világ’, 
hanem haza’ polgárjainak is lenni érzik, ’s ennélfogva a’ haza’ 
fentartására kellő köz terheket méltánylani tudván, azokat szí
vesen hordozzák. * 20)

De ezen fölébredés ’s belső polgári erő’ kifejlése minden 
bizonny al nem a’ nép’ tömegének szüleménye, hanem azokat 
a' köz tömegnél értelmesebb, tanultabb ’s messzebb látó (circum- 
specti) elöljáróiknak huzamos munkásságai hozták létre; kiknek 
tehat gondjok és kötelességük nem csak az, hogy elrendezett 
hivatalos munkáikat napról napra gépelykint végrehajtogassák; 
hanem még ezek felett a’ közelebb előszámlált nemes és hazai 
czélokra vezetése is a’ lakosságnak, és a’ már elértekben ótal- 
mazása; kik lakostársaikhoz nem csak úgy állnak, mint a’ csupa 
végrehajtásokra kiválasztott tagok, hanem úgy is , mint a’ neve
lők a’ nevendékekhez.21) — Látni való, hogy ezekre igen hoszú 
idő ’s néha századok kivántatnak; és igy a’ városi elöljáróság
nak is, hogy az egyszer elkezdett polgári czélok a’ súrlódást és 
darabosságot okozó változtatások miatt dugába ne dőljenek, 
hoszú idejüeknek, századéltűeknek, azaz a’ csak egyes ese
tekben előforduló kipótolás’ és onnan következő összeforradás’ 
utján, állandónknak kell lenni. —

Mindezeknél fogva egész meggyőződéssel hiszem, hogy a’ 
városi elöljáróknak időszaki, akar általányos akár részenkinti 
változtatása mind a’ hazára, mind a' közönségre, mind az elöljá
rók’ hasznosságára nézve, nyilványságos kárt és veszedelmet 
okozna. — Kecskeméten, julius'3-ikán 1838.

• Csá/iyi János,
__________  h. ügyvéd.

A’ journalista mint művész.
Aápolyban f. é. máj. 27ke e’ főváros’ publicumára nézve igen 

nagy érdekű nap vala, mert e’ napon a’ mint journaliró ’s criticus

bizony nem sokára több lenne az elöljáró mint az engedelmes
kedő. A’ szerk.

2 0 )  Mindez igen he lyes ,  csakhogy a’ fenforgó kérdésseli  összefüggését
annál kcvésbbé láthatjuk á t ,  minél áltaiányosb kívánságuk ma
goknak a’ magyar m ezővárosoknak, hogyr t isztviselőik idősza-  
konkint újra választassanak. A’ szerk.

2 1 )  Éljenek mindazok, kik úgy  c se le k e s z n e k , és választassanak új
ra in aeternum; mi kétségkívül egy  jó l  elrendelt tisztujításnál 
m égis  történendik. A' szerk.

közösen ismért dr. Borsini Lőrincz mint „Bartolo“ vala fellé
pendő a' „Sevillai borbélyban.“ Ezen a’nápolyi színvilágban nagy 
fontosságú tüneményről következő részleteket emelünk ki, egy 
a „Piratában“ megjelent tudósításból. „Literatorok, muzsika
mesterek, énekesek, játékszinigazgatók, mindnyájan ti, kik hír
lapírói pály ámon bennem megbotránkoztatok, jöjjetek egybe, 
akár azon szándékkal, hogy kifütyüljetek, de jöjjetek bizonyo
san !“ Mintegy ezek valának a’ szók, mellyeket az újságíró, fel
lépte előtt, egy hirdetmény által a’ publicumban keringtetett. 
A’ következés megmutatta, hogy a’ meghívás hatását el nem 
hibázta. A’ színház tultömve volt emberekkel, kiknek nagy obb 
része kétségkívül azért, jött, hogy a’ szegény recensensen i- 
szonyú boszút álljon; nem kevesen még egy kis úti költségre 
sem néztek, csak hogy Borsini’ felléptén jelen lehessenek. So
kan szemüvegeket tettek föl, hogy azonnal a’ legkisebb hibát 
észrevegyék rajta, ’s csaknem erőszakoskodtak az első helyekért. 
Ah ezeken a' legjobb alkalom vala, mindent észrevehetni. Bor
sini’ legelkeserültebb ellenségei foglaltak itt helyet; volt itt p. o. 
öt hat ollyan, ki Borsini’ torzképeinek ( carricaturáinak) min
tául szolgált, húsznál több ismeretlen újságba iró, kiktől Bor
sini egy czikkelyt sem vett fel hírlapjába, szerzők, kiket szigo
rúan megbírált, drámaírók, kiknek elszerencsétlenült müveit jól 
megostorozá, lyrai költők, sonettgyártók, kigúnyolt novellisták 
’stb. Egy közös pisszegés egyszerre elnémítá a’ csevegő hallga
tóságot; az előlepel felvonatott. A’ sevillai borbély’ kellemes 
hangjai bájolólag halának a’ publicum’ hallásműszereire, ’s Ros
sini’ felséges melódiái balzsam valának a’ Borsini ellen felbőszült 
indulatokra. Végre köz csend vala ’s előlépett dón Bartolo — 
Borsini! Onkénytelenül újra erőt vettek sokakon a’ csak imént 
visszanyomotl érzelmek; de csak alig haliák dón Bartolo’ kü 
lönös, leirhatlan hangját, ’s már ismét felülkerült az öröm, a' 
gyönyörködés, semmi más érzelmeknek ez estén többé helyt 
nem adandók. Borsini, mint tapasztalt művész, legnagyobb 
bizodalommal volt egy közönség iránt, mellytől kevés kedvezést 
várhatott; ő énekelt, ’s a’ publicum tetszést ujongatott; előhí
vatva megjelenik ’s a’ publicum kiált, lármáz, bőszül, mintha 
Malibrau mint Rozinka lépett volna fel. Minden ellensége el
feledd a’ kapott sértéseket; de ezek között vannak ollyak, kik 
nem olly könnyen szelidíthetők, az — énekesek t. i . ; ezek bo
szút esküdtek ellene. Az első felvonás’ fináléjában, hol Alma- 
viva katonának öltözve Bartolo’ házába jő, hogy a’ szép gyám
leányt megláthassa ’s a’ megijedt gyámot megkardlapozza, Bu- 
sado/ia (Almaviva) derekasan reá csapkod szegény Borsinira, 
's hogy ez sokáig ne kétségeskedjék az ő szándékáról, világo
san kimondá neki: „Ma a’ boszúállás’ napja van!“ Ez elmés 
ötletre kevésbe múlt, hogy a’ színház össze nem dűlt, olly zajos 
taps kővetkezők. Basadona’ elméssége Baroilhetet is pajkossá 
tévé, mert a’ finalében e’ helyett: „lmlásd, Bartolo egy szobor
hoz hasonló,“ — igy szólott: „IVézd, Borsini egy szoborra ha
sonlít.“ Uj taps, uj éljenezés, úgy hogy az előadásnak jobb ki
menetele már nem is lehetett. Borsini olly tetszést aratott mint 
csak egy Lublache arathata, Js egyszeri föllépteért 120 duca- 
tit kapott.

S z ü k s é g e s  i g a z í t á s
a’ természetjogróli pótlékhoz.

E ’ lapok’ 54dik számában a ’ 428dik hasáb’ 4dik ’s köv. soraiban  
alulról , igy' kell  a ’ mondást k i igaz ítan i: „ h o g y  a’ három fő term észet-  
joghoz a' dologhozi jo g  is . . . tartozik; tehát a ’ tálhoz pecsenye i s .“  
— A ’ 429dik hasábon pedig az 5 — 7 sorban felülről e ’ szavak : „az  
ember a’ többiekkel egyenlő  módon élhet ’stb.“ nem Jogi hites  üg y v é d ’ 
saját szavai,  mint az idézetjelből vélhetni, hanem ez az elöhozottak sze 
rint az ö szavaiból csak következ ik  — Egyébiránt,  hogy  Jogi hites 
ügyvéd ur e l le n e m , ki magamat megnevezém, álnév alatt  ’s ig y  re jtek -  
böl és  alakosan harczolt,  e s  ugy an nem vala szép tőle. É n  csak  a’ 
természetjogot támadtam meg minden személysértés n é lkü l,  miért s é r 
tenek tehát engem szem élyesen ?  lehetetlen e a’ philosophálás,  szem ély
sértés nélkül? — B é c s ,  julius’ 8. 1838.

Csaplovics János.

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Sebmid Antal.
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N y i l a t k o z á s
a Századunk'' legközelebbi szamaiban közlőt/ felségiségrő/i 

czikkelg iránt.

Ha Késmárki/ ur a' felségiséget Oouverainité) a’ szó’ kö
zönséges értelmében veszi, azaz alatta minden uralkodói jogok' 
birtokát érti, akkor tudtunkra nem létezik ez időben szabadon járó 
ember, ki azt valaha a’ magyar nemzetnek komolyan tulajdoní
totta volna, ’s igy a’ tisztelt beküldő ur’ terjedelmes czáfolatai, 
egy nem létező tárgy’ ellenében, csak a’ szomorú-alakú hős’ is- 
méretes szélmalomharczára emlékezteinek; sőt feltesszük hon
fiaink’ ép eszéről, hogy olly embert, ki nemzetünknek a’ felsé
giséget egész kiterjedésben tulajdonítaná, a’ nem rég egy ha
zafi püspök által bizonyos jótévő czélokra ajándékozott ház’ első 
lakosának szánni el nem mulasztanák. Illy harczban tehát fegy
vert ragadni keveset jutalmasnak ’s dicsőnek tartanók. De a’ne
vezett értekezésben ollyan állításokra is akadunk , mellyeket már 
most észrevétel nélkül nem hagyhatunk, noha azoknak kimerítő 
czáfolatát magunkra vállalni nem kívánjuk, azon érdemes hazánk
fiaira bizván azt, kikről fel nem tehetni, hogy egy olvasott hírlapban 
felhozott, nemzeti szabadságunkat bántó állításokat, hallgatás 
által mintegy jóvá hagyni fognának. Addig is tehát, mig hazánk’ 
számos alkotmányhősei közt egy vagy többen az odavetett kez- 
tyüt felvennék ’s a’ Századunk’ harcztérén, melly illy nemes vi
tának mindig tárva álland, e’ fontos ügyet kivívnák, a’ szer
kesztőség csak némelly tételekre tesz itt rövid észrevételeket.

Megütközik K. ur ezen állításon: A’ királynak csak azon 
jogai lehetnek, mellyek törvénybe iktatvák? — Felszólítjuk erre 
a’ tiszt, beküldő urat, nevezzen nekünk csak egy királyi jogot, 
mellyel dicsőségesen uralkodó Királyunk ’s Urunk él, a’ nélkül 
hogy az törvénykönyvünkbe iktatva volna. Mert noha Magyar- 
országnak, fájdalom, inai napig egy rendszeres és a’ törvény- 
hozás által elfogadott közönséges joga (Jus publicum) nincsen, 
a’ nyolczszáz év’ leforgása alatt hozott törvények, mellyek a 
magyar statusélet’ leghívebb leírását foglalják magokban, min
den királyi jogokról egyenesen vagy mellékesen tesznek említést, 
’s hála a’ gondviselésnek, hogy hazánkat olly uralkodói Házzal 
áldotta meg, mellynek veleszületett törvényszerűsége nem enge
di, hogy olly királyi jogokat követeljen, mellyek törvényköny
vünkbe nincsenek iktatva. —

Ha továbbá az értekező nr' törekvése czikkelyének egész 
folytában odamegy: megmutatni, hogy a magyar nemzet Eu
rópába jöttekor nem volt szabad, hanem, valamint a mai ázsiai 
népek, határtalan uralkodás alatt nyögött; hogy nemzeti szabad
ságunk merő ajándék >Sz. Istvántól; hogy nem szabad nem
z e t’s annak képviselői kötötték az eredeti szerződést stb. stb., 
mindezek olly állítások, mellyeknek történetíróink, Béla k. jegy
zőjétől kezdve egész Feszlerig, homlokegyenest ellenmondanak, 
s mellyeknek czáfolata, hála épen fenálló alkotmányunknak, 
egyszerű nemmel is'teljesen megeshetik. i\em helyeselhetjük 
K. urnák azon szorgalmát, mellyel törvényeink' stylusából sza
badságunkat megcsonkítni akarja, nem fontolván meg azt, hogy 
régiebb törvényeink olly nyelven iratlak, mellyel a’ törvényho

zók sokkal is nagyobb része nem érlelt; hogy királyi szolgák 
által írattak, 's hogy általában a’ magyarba természettől királya 
iránt olly mély tisztelet, hogy ne mondjam imádas, van öntve, 
hogy még azt is, mit teljes joggal nyer koronás fejedelmétől, 
jobbágyi hódolattal megköszöni s mintegy ajándékul veszi. ’S 
épen e’ boldog nemzeti szellem tartá fen hazánkat 's nemzetisé
günket minden külső viharok’ és belső dulások’ daczara.

Arra pedig hogy K. ur nemzetünket eredeti szabad választ- 
hatási jogától megfosztani törekszik, csak törvénykönyvünkre 
utasíthatjuk a tisztelt urat, leginkább az 1687. országgyűlésre, a' 
sanctio pragmaticára ’s névszerint dicsőségesen uralkodó Kira 
lyunk'inaugurationale diplomája’ 4ik pontjára, melly igy szól: 
„Azon esetben, mellyel Isten még messze távoztasson, ha az 
ausztriai Főherczegek’ mind a’ két nemen kihalnának, nevezel 
szerint a’ mi dicső emlékezetű ősatyánk VI. Károly’, továbbá 
ezen ág’ kimultával dicső emlékezetű I. József’, és ismét ennek 
kimultával dicsőült I. Leopold’, mind császárok’ és magyar ki
rályok’, utódainak kihalása’ esetén, az 1723: 1 és 2 czikkely’ 
értelméhez képest ’s következésében, a’ királyválasztás' és ko
ronázás’ joga a’ megnevezett országos Kendekhez előbbi erejé
ben ’s állapotában háruljon vissza, ’s e’ magyarországi király
ságnál és megnevezett részeinél ősi szokás szerint feldönthe- 
tetlenül maradjon meg.u —

E’ rövid jegyzeteket elégelvén e’ helyütt a’ szerkesztőség, 
fentartja magának a’ beküldendő czáfolatokat szükségesnek lát
szandó észrevételeivel kisérni; el nem titkolhatván azon mély 
fajdalmát, hogy egy annyi szellemi tehetségekkel megáldott tör
vénytudó, ki már a’ Századunk’ hasábjait olly alapos és alkot
mányszerű dolgozatokkal gazdagította, valami ellenséges csil
lagzat’ befolyása alatt illy túlságos állításokra fakadni elég sze
rencsétlen lehetett. A' szerkesztőseg.

E n g e d m é n y - ó h a j t á s
a' népi jegyzők' javára.

Ok nélkül gondolni, beszélni, írni vagy tenni valamit, kc- 
esebb a’ semminél; mert a’ mellett, hogy az illy es hatás nél 
ül hangzik el a’ légben, a’ jó ízlést untatja is; de ha figyelemre 
„éltó okokon alapulnak efféle -  emberi -  müködésink, az 
rtelmi világ’ embere felnyitja részünkre zárt kincsét — irán- 
unki akaratját — s okainkat méltányolja, és — többször — 
átékony engedményben részesít: noha sokan, kik nagy nevüek- 
ek születnek, és kik -  kicsinyből nagyobb szerencse' karjaira 
ö]vételVe -  czifrább vendéglő-asztalhoz ülhetnek ’s emberi 
gyengeségeiket csillogóbb öltönyökkel fedezhetik, a' kisebb kör
ié helyzetieket ’s ezeknek okait figyelmükre sem méltatják, 
nnyival inkább szívességet vagy, a' mi ennél több, engedményt 
yujtani jéghidegek, holott az engedménynek, jelenleg es ju- 
endőkre, jó hatását aligha lehet tagadni; mert itt, a megatal 
odottság, lürhetlenség, személygyűlölés s több .llyea rém- 
lakok száműzve lévén, helyettük a’ kölcsönös szeretet es b,- 
odalom lobogtatják zászlóikat, s nyújtják üdvös enge menyi
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E n g e d m é n y t  u g y a n  , a m a ’ minapi e lo a d a s  s z e r i n t ,  a 

haza' é s  n e m z e t ’ k öz  j ó l l é t e ’ v i r á g z á s á r a  óhajtani —  r ö v id lá tá sú  

s z e m e im m e l  —  nem  látom  b o ld o g ító n a k ;  m e rt  a ’ k ö z jó n a k  v á l -  
tozhatatlan  . ig a z sá g o n ,  sz i lárd  törvén y  e k e n  ke l l  f e n e k le n i ,  m elly  

a’ k e g y e le m n e k  é s  leán yának  az  e n g e d m é n y n e k  h e ly t  n e m  ad
hat,  m indenk i  tud hatván  az t ,  h o g y  az  e n g e d m é n y  m e r ő  k e g y e 
l e m n e k  s z ü l e m é n y e ,  m e l ly n e k  m in d e n h á i  v á l t o z é k o n y s á g á h o z  

k i m e r n e  m e g h it ten  b i z a k o d n i?  A n n ak  o k á é r t  a z  e n g e d m é n y e k e t  

inkább r é s z l e t e s  m int  e g é s z  é s  k ö z  j ó l l é t ’ e s z k ö z e i n e k  te k in t 
h e tn i ;  ott l e h e t  n e v e z e t e s e n  az  e n g e d m é n y n e k  a jtót  nyitni,  hol  
a’ n a g y n a k  é s  k i c s in y n e k ,  e r ő s n e k  é s  g y e n g é n e k ,  so k n a k  é s  

k e v é s n e k ,  g a z d a g n a k  é s  s z e g é n y n e k  ’stb .  p o lg á r i  v i s z o n y a i  jó -  

v á te e n d ő k ,  v a g y  p e d ig  o tt ,  ho l  a ’ t ö r v é n y  m é g  n em  g o n d o s k o 
dott, é s  a’ m e n n y ib e n  a’ t ö r v é n y e k ’ é p s é g e  m e l l e t t  az  e n g e d 
m én y  is m e g f é r h e t ,  a n n á lfo g v a  a ’ h á n y fé le  a ’ j ó l l é t ,  ann yifé le  

e n g e d m é n y t  óhajthatunk.
E g y é b ir á n t  n e m  akarván  az  e n g e d m é n y e k ’ f e j t e g e t é s é b e  

belebb e r e s z k e d n i ,  c s a k  sa já t  é r z e t im  u t á n ,  k iv á l tk é p  a’ népi  
j e g y z ő k ’ r é s z é r e  —  k ik n e k  jó l l é t é r ő l  m é g  az  újabb úrbéri  tör 

v é n y e k  s e m  g o n d o s k o d t a k —  ó h a jta n ék  e n g e d m é n y t ;  m e r t  n o h a  

oda vo l t  i n t é z v e  l e g k e g y e l m e s e b b  k ir á ly a in k ’ ’s  h a z á n k ’ n a g y 

jainak a ty á sk o d ó  s z e r e t e t e  , h o g y  a ’ j o b b á g y s á g  r é g i  b izon yta 
lan h e ly z e té b ő l  k i e m e l t e s s é k ,  ’s  i g y  a ’ t ö k é l e t e s e d é s ’ ’s  ipar-  

k o d á s ’ utján a’ j ó l l é t ’ l é p c s ő j é h e z  v e z e t t e s s é k :  m in d azá lta l  a ’ 

s z e n t  c z é l ’ e l é r h e t é s é b e n  h iá n y z ik  v a la m i ,  k é t s é g t e l e n  adatok

ból tudván a z t ,  h o g y  e ’ f e le t t  n é n ie l ly  k ö z n é p  é s  f e l s ő s é g  k ö z ö tt  j 
több v i s z á lk o d á s o k  k e l e t k e z t e k ,  m e l ly e k n e k  m e g s z ü n t e t é s é r e ,  

é s  ig y  a ’ k ö z n é p n e k  a’ t ö r v é n y e s  e lv e k  sz e r in t i  j ó l l é t ’ é lv e z h e t é -  

s é r e  so k a t  t e n n e ,  ha a’ n ép i  j e g y z ő k ’ jó l l é t e  is  a ’ j o b b á g y i  j ó l 
lé t te l  á l landóbban b iz to s í tv a  l e n n e ;  m e r t  a k k o r  a’ j e g y z ő k  nem  
f é lh e tv é n  annyira  k e n y e r ö k n e k  idők öz i  e lv e s z t é s é t ő l ,  inkább ö s z -  

s z e s im u ln á n a k ,  é s  e z e n  é r t e lm e s b e k  —  leg a lá b b  k e l le n e  len n iök  

—  a m a ’ m é g  m o s t  g y e r m e k c s o p o r t o t  k é z e n  f o g v a  v e z e t h e t n é k  

a ’ t ö r v é n y e k e n  alapult  j ó l lé t ’ l é p c s ő j é h e z ,  k ivá lt  miután k ö z ö n s é 
g e s  tö r v é n y e k  által i g a z o lv a  van a’ n ép i  j e g y z ő k ’ s z ü k s é g e s  vo l ta

e z e n  s z a v a k k a l : „ m in d e n  e s e t r e  a ’ m e g y e ------------- f o g  f ig y e lm e z n i ,
h o g y  a' k ö z s é g e k  j e g y z ő k  né lk ü l  ne m a r a d ja n a k :“  h a s z n o s  vo ltuk  

is e l v a n  i s m é r v e ,  ’s  e n n é l fo g v a  óhajtható ,  h o g y  r ó s z  lé tö k e t  

jobbá t e g y é k ,  é s  az  i l le tő  f e l s ő s é g  e n g e d m é n y t  nyújtani k e g y e s 

k e d jé k ;  k ü lönben  n em  c s u d a ,  ha k ö z ü lö k  v a la m e l ly ik n e k  lé le k -  

i s m é r e t e  ’s  j o b b á g y o k  iránti  h ű s é g e  e lfe rd ü l  é s  tú l s á g o s a n  po-  

l i t i c u s k o d i k , a z a z  a la c s o n y  h í z e l g é s r e  v e t e m e d ik ,  h o lo t t  az a la 

c so n y  h i z e lg é s  é s  s im u lá s  —  k ö z ö n s é g e s e n  v é v e  —  olly  m é r g e s  

táp lá lék  , m e l ly e n  m in d e n  b ű n ö k  —  ’s  ide  a lk a lm a z v a  a’ jo b b á 
g y o k  e l len i  b ű n ö k  is —  híznak é s  buján t e n y é s z n e k .

Mindezeknek és még több illyeseknek következésében, e’ 
bizonytalan állású népi jegyzők’ részére, jelen csekély indítvá
nyomban bátor vagyok felszólalni, bátor vagyok zörgetni, hogy 
nyittassék, kérni, hogy adassék! t. n. Heves megyei t. ez. 
mérnök urnák szavaival kiáltva: „Egy kis engedményt, Uraim !“ 
s ezek is biztosabban élendhetik le — most — szigorú napjaikat, 
s igy a’ közjónak egy részletét ezáltal is tökéletesbítvén, vár
hatni idővel, hogy a’ kijavított részletekből a’ közjó’ egésze is 
hibátlanul alakuland össze. Mányról, Kecskés Lajos.

Granichstaedten doctor’
hidegvíz-gyóggmtezete Luahhan , Becsiül k é l  órányira.

Számos orvosok az ó ,  közép és a’ legújabb korban mint 
biztos gyógyszert ajánlották írásaikban a’ hideg viz’ használását 
külső- és belsőkép különféle nyavalyákban, ’s állításaikat számos.

nem megvetendő példákkal mutatták meg. Az ókori orvosok kö
zül megemlítendők: Iiyppocrutcs, Celsus, Cassius, A etius; 
a középkoriakból: Bhazes, Avicenna. Savonarola. Aleng ho. 
Blamhello, Amatus, Heyden, Locke. W illis ; a’ legújabb idő
beliekből: bloyer ./., Baynurd, Bergius, Ferro. Smith J., 
Kogi/ez, K u rtz , Schulze, Oerlel, Frölich, Müller, Clranich- 
staedlen stb. A hidegség, higság és lágyság azon három tu
lajdon, melly által a’ viz oily gyógyerővel hat az életmüvezetre, 
és a testnek számos fájdalmai ’s nehézségei eltűnnek, ha még 
a részint fenálló előítélet a’ hidegvíz’ használása ellen legyő- 
zethetik. — Alig mutathat valamelly gyógyításmód szebb . és 
ajánlhatóbb eredményeket, mint a’ természettől pazar kezekkel 
kiöntött hideg viz. Itt a’ legegyszerűbb, legolcsóbb szerek a’ leg
nagyobb ’s legáldottabb foganatot szülik. Legújabb bizonyságul 
szolgál mindezek’ megmutatására a’ gráfenbergi vizgyógyin- 
tézet, és Granichstaedten’ gyógyintézete Laabban Bécs mellett, a’ 
hires Priesznitz Vincze’ gyógymódja szerint elrendezve. A’ hideg 
viz’ használása az emberi müvezetre már rég isméretes, de olly 
különös és hathatós módon soha sem használtatott mint most. — 
Laab egy nyájas falu a’ legkellemesb vidéken , két órányira Bécs 
székesvárostól. Környékét minden tekintetben regényesnek ne
vezhetni: Kalksburg, Rodaun, Rother-Stadel, Breitenfurt, Hoch
rotherde helységek, félhold alakban feküdvén, a’ természetbará
toktól sokszor kirándulásuk’ czélpontjául választatnak. így a’ 
laabbani mulatós a’ meleg évszakban sok élvezetet ígér mind
azoknak, kik a’ természet’ nyájas’ rajzképeiben enyhülést keres
nek. A’ betegek ezen falusi honban, távol a’ fényűzés’ és nagy-vi
lági Hiedelem’ kötelékeitől, olly természeti éltet élveznek, millyet 
talán egy fürdőhelyen sem találhatni. Granichstaedten Zsigmond, 
a gyógyászat’ tanárja Bécsben, e’ székesvárosban elterjedt gya
korlata és kimerítő munkája által (Über die Heilkraft des kalten 
\K assers) becses nevet ’s ez által köz bizodalmát szerze magá
nak. O nagy gonddal olly vizgyógyintézetet hozott létre, melly 
a’ gráfenbergi mintájára elrendezve, évről évre nagyobb tökélyre 
emelkedik. Az intézet jelenleg két jeles egy és két emeletű 
épületekből áll, mellyek 80 díszes, tágas és szellős, cseresznye- 
és diófabútorokkal ellátott szobákat foglalnak magokban. Egy 
nagy társalkodó-és evőterem egyesíti a’ fürdővendégeket szel
lemi és testi felüdülésre. Az intézet négy egész, négy kád-vagy 
készületi, és négy csurgófürdökből (Douche) áll, elkiilönözve 
a’ nőnemé a’ férjfiakétól. Két zárt, az időjárástól biztos ut vezet 
a’ fürdőhelyekre. A’ források’ bősége miatt el van intézve, hogy 
a’ viz csövek által a’ fürdőhelybe szünet nélkül ki- ’s befoly
hasson, ’s igy a’ fiirödők’ kellemeinek megfelelő fris viz szolgál. 
A’ csurgóknak olly alkotásuk vagyon, hogy különféle betegsé
gekben 1 — 3 ujnyi átmérőjű sugarakban 8 — 22 láb magasról 
eresztethetik le a’ viz. Az említett fürdőkön kívül találtatnak 
még itt: különféle átmérőjű sugár- és esőcsurgók egyenes, 
gömbölyű vagy felszálló viziránnyal, a’ különféle nyavalyák’ czél- 
szerű legyőzésére. A’ fűrdőelem való, Reaumure szerint 6 fok 
melegségű, forrásvíz ’s olly tiszta, millyet Bécs’ környékén 
többet nehezen találhatni. Aincs helye itt a’ laabi intézet’ egész 
gyógymódját leírni; szabad legyen mindazáltal annyit mondani, 
hogy a’ beteg előbb finom gyapjupaplanba takarlatván, mester
séges izzadságba hozatik, azután pedig a’ hideg fürdőben meg- 
erősíttetik. Hidegviz-ivás és csurgó fürdő váltjak fel az izzadó-, 
kád-, fél, ülő- és lábfürdőket, a’ betegségek’ és a’ testalkat’ 
különbözései szerint. — Levegő, testi mozgalmak s életrend ha- 
sonlag nagy befolyással hatnak a’ hidegvíz-használás’ előmozdítá
sára. Granichstaedten doctor szilárdul megmarad gyógyításmódja 
melleit, s még nincs példája a’ balorvoslásnak. A’ betegségek.



iwelíyeknél a' vizgyógyószal csudákat tesz, részben következők: 
idegszenvedések, de kivált általányos ideggyengeség, köszvény 
és csúz, bujasenyv és bujasinylés, csontköszvény és csontszú 
(Beinfrass), egyes tagok’ elesése, nyílt sebek, görvély, angol be
tegség, sömör, fő-és gyomorgörcs, kődcsömör, tagok’ reszketése, 
megrögzött válld-Iáz, alliasi kórok, gyenge emésztés, hajlandóság 
nyálkásodásra, sokáig tartó hasmenés, rögzött hányások, kóros 
vérmesség, szorulások, folyások, aranyérbajok, hurutos fájdal
mak, mellyek a’ lélekzetet nehezítik, sápadság, méhgörcs, lépkór, 
nehézkor, idegsorvadás ’stb. Az intézetben gond vagyon a’ 
legnagyobb rendre, tisztaságra és kényelemre. Az életmód a’ 
vállalkozó’ rendelkezéséhez szabatik ’s a’ betegek állapotának 
tökéletesen megfelelő. Hogy ezen életrend annál pontosabb lehes
sen, társas-asztal (Table d’ hote) rendeltetett, nol az egybegyiilt 
vendégek a’ vállalkozó orvos’ felvigyázata alatt szolgáltatnak ki. 
Ezen dicséretes vizgyógyintézet máris a’ bécsi lakosok’ köz bi
zodalmával és látogatásával dicsekszik. A’ Felséges császári Ház’ 
több tagjai meglátogatták azt, ’s a’ czélszeríi rendelmények felett 
magas tetszésüket kijelenteni kegyeskedtek. Habár ezen intézet’ 
hire szájról szájra máris messze elterjedt: érdemes mégis, hogy 
a’ hírlapokban bővebben ajánltassék, miután olly sok szenve
dőnek vigasztalást nyújt a’ legdrágább kincs', az egészség’, 
legegyszerűbb és legolcsóbb módon lehető visszanyerésére. A’ 
Becs és Laab közötti közlekedés saját társas-kocsik által tarta- 
tik fen. M -r.

Gyorskocsiul
Pestről Egerbe es vissza.

Hégi családügyek' elintézése kívánta Egerbe utazásomat; 
ezen szándékomnak nagyobb rugót ada azon a’ tavalyi eszten
dőben a’ budai ’s más újságokban olvasott szép intézménye 
hazánknak , melly szerint Pestről a’ felállított gyorskocsikkal 
pontosan jutandanak az utazók czéljokhoz. Valóban a’ ki sokat 
utaz, tapasztalta, hogy különösen a’ jó kocsi nagy könnyebbsége 
a’ magában hoszas és terhes utazásnak. így a’ pozsonyi gyors
kocsi-intézmény különösen dicséretes, mivel a’ pontosság mel
lett jó, alkalmatos kocsikkal ellátva vagyon, úgy hogy mindenki 
örömmel emlékezik vissza tett utazására. Ezen ígéretnél fogvájó 
reményben lévén, örültem, hogy ezen kedves hazámban táma
dott iparágnak én is hálás részese és tapasztalója leendek; de, 
fájdalom, én ezen olly szép és szükséges intézménynek csak 
csecsemőkorát és rendetlenségeit tapasztaltam. Ugyanis a’ szom
bati napon 1 órakor délután Gönyöre eljött gőzhajóra szállván 
’s esti 8 órakor Pestre érkezvén, szállásomat ama’ gyorskocsi
intézethez közel vettem, tudván a’ tavalyi budai újságokból ’s 
az idei kalendáriom’ postai hirdetményéből a’ gyorsszekereknek 
Pestről melly napon ide vagy oda utazását. Ehhez képest a 
gyorskocsinak vasárnapon déli 12 órakor kell vala Pestről Kas
sára indulni, 's igy én is vasárnapon reggel azonnal jelentéin 
magamat, hogy Egerbe szándékozván, az adandó helyért fizetni 
kívánok. E’ jelentésemre a’ gyorskocsi-intézetnek igazgatója 
azt válaszoló, hogy már korán reggel elment a’ kocsi, mire én 
neki mutatóm az 1838ra kitett elindulási napokat 's órákat, de 
ezen kimutatásomra az lön a’ felelet, hogy ezen határidő meg
változtattatott, és ezt az igazgató a’ pesti nyomtatott játékszini 
czédulában már kitételle, azt elegendő tudósításnak lenni gon
dolván. Azzal vigasztalt azonban, hogy ezt jövendőben a’ hírla
pokban fogja közzé tenni, de most várakozzam szerdáig; akkor 
reggel elmenend egy kocsi Gyöngyösig, és ha 3 vagy 4 utas 
összejövend, Egerig is el fog vitetni. A cm lévén illy helyhezle-
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lésben más mód, mint 3111a napnak (iirudclmvs bevárása z ejrv nap- 
Pal előbb jegyet váltottam, ládámat feladtam, 's más nap reggel 
az igazgató meghagyásakint 5 óra előtt már ott voltam , ugy- 
szinte egy pesti ur 's egy fiatal asszonyság, és egy írnok. — 
Elindulásunk azonban lovak’ késedelme miatt csak 61/i  órakor 
történhetett. ’S ime ugyanekkor állott elő az úgynevezett gyors- 
hocsi, egy igazi disznóhidas, szurtos, lekopott vászonfedelével. 
Alig hogy e’ rósz kocsiba bebúhatánk: az eső elkezdett esni. 
— En, mivel e’ tájékot már régen nem láttam, ámbár a’ 
hátulsó ülés illetett, azt átengedtem a’ fiatal asszonyság
nak, magam pedig a’ kocsis után való ülésben fogtam helyt 
a’ tájék’ jobb megszemlélése végett; de alig értünk a’ város’ 
határából ki, már a’ kocsiban ülők jajgattak, hogy nem lehet 
benne megmaradniok, mivel a’ kocsifedél’ közepén átfutó fa el
törött, és a’ nyilason az esővíz ugyancsak csurog be, azért is a’ ko
csis állana meg; de ez sok átokszóval ’s isten-nyilával csak 
hajtott tovább, mig én a’ szegény fiatal asszonyságot, kinek 
kalapja ’s ruhája a’berohanó mocskos víztől már egészen átázott, 
megszánván, köpönyegemet adtam neki, mivel engem kin az 
előre eresztett födél mégis valamennyire fedezett. Illy szomorú 
helyheztetésben ’s esőzésben értünk Bagig, hol ebédeltünk, utóbb 
pedig a’ váltó lovak elérkezvén, délután 1 órakor elindultunk 
Gyöngyös fe lé ,’s az eső is megállván, utazásunk valamennyire 
kellemetesb lön, a’ kin ülőknek t. i . , mert a’ ben lévők a’ be
szakadott tető miatt alig ülhettek, ’s e’ mellett a' kocsivasaknak 
nagy csigorgása miatt a’ beszéd alig vala érthető. — Végre 5 
órakor Gyöngyösre értünk, ’s az ottani gyorskocsi-intézőnek, ki 
a’ casinoban lakott, tudtára adtuk, hogy, kora lévén az idő, to
vább utazni akarunk, ’s hogy minket Egerig vitetni Ígért a’ pesti 
intéző, ’s elő is mutattuk levelünket; de ő erre röviden feleié, 
hogy ha tovább akarunk utazni, magunknak kell fogadni alkal
matosságot, mert ő nem köteles mai napon tovább menni Gyön
gyösnél. — Ekképen megmaradni kénytelenek valánk. Más na
pon reggel azon nagy hidas ott maradott, ’s egy rongyos gyé
kényes kocsi járt be az udvarba, tudtunkra adván, hogy ez a’ ko
csi, mellyen Egerbe megyünk. Mindnyájan megszomorodotl 
arcczal ültünk a’ kocsira, ’s keserű utunkat folytatva délutáni i 
órakor szerencsésen Egerbe érkeztünk. Itt utazótársaim elvál
tak; magam pedig, egy heti mutatás után Egerben, úgy irányoz
tam visszautazásomat, hogy az nap estve jöjjek Gyöngyösre, 
midőn a’ gyorskocsi Pestről oda érkezendik, hogy azzal más nap 
Pestre mehessek; mit is úgy érvén, ámbár megint ama’ gyűlölt 
nagy hidasi és ugyanazon romlott állapotban találtam , bele ül
tem még egy utazóval, ’s eljöttünk a’ bagi állomásra, hol is gö- 
döllei lovaknak már várni kellett volna; de a’ lovak ott nem vol
tak, ’s a’ vendégfogadós panaszunkra csak azon vigasztalást adta, 
hogy hiszen az urak mai napon itt is maradhatnak, mert Gödöl
lőn vásár vagyon, és a’ kocsis, kinek itt lenni kellett volna, bi
zonyosan ott mulat. Erre, mindkettőnknek unalmas lévén illy en 

i  gyorskocsi-utazás, borravaló-ígérettel bátorítottuk előbbi kocsi
sunkat, vinne el Gödöllőig, majd ott azon ide tartozó lovas em
bert szemre veendjűk. — A jámbor, adott borravaló után, csak
ugyan elvitt Gödöllőre, azon embernek háza' eleibe, kinek kö 
leiessége lett volna Bagra jönni. E' jó ember’ minden mentsége 
az vala, hogy ma Gödöllőn vásár vagyon; nem ért ra ja ;  s 
nekünk e’ mentséggel meg kellett elégedni. Egy idő múlva csak
ugyan befogató lovait ’s Pestre elviteleit. — K’ saját, sajnos ta 
pasztalásom után Pesten még azon tudósítást vettem, hogy a 

I Debreczennek járó gyorskocsizás még roszabb állapotban \* 
gyón; de a’ többiek türhelök. — Keni igen varható mégis, hogy 
illy formában e' zsengéiben lévő intézet megalapuljon , ha mai
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most is, hol a’ legnagyobb pontosságnak kellene lenni, illy ta
pasztalást kell tennünk. ’S legnagyobb rósz az, hogy nincs ki
nek tegye panaszát az ember, nincs a’ ki segítsen. — O. M .

Műismérte tés .
P e s t  é s  B u d a  s z a b a d  k i r .  v á r o s o k ’ ’s  k ö r n y é k e i k ’ k é t  a l a p r a j z a ,  ki
a d t a  Blaschnek B . ,  m é r n ö k  ’s  M a g y a r -  é s  E r d é l y o r s z á g  n a g y  f ö l d -

a b r o s z á n a k  t á r s k ia d ó j a ,  1 8 3 8 .

K ét igen érdekes és becses alaprajzát vettük az említett 
testvérvárosoknak ezen ügyes és igen szorgalmas férjfiútól, 
mindkettőt e’ jelen év1 folytában. Az elsőn a két fővárost O-Bu- 
dával együtt úgy látjuk, mint azok az iszonyú és példátlan árözön 
elüti voltak (fuimus Troés!), melly, köz tudomás szerint, f. é. 
mart. 13 — 16ig ezen felette nagy fontosságú és népes városo
kat terhes csapással látogatá meg, a’ másikon , miilyen volt e’ 
városok’ képe az árvízben és utuua. Az egyik rajz mindent 
élénk, fris, kellemes színezetben mutat, a’ másikon a’ gyász- 
szin emelkedik főleg ki, mint mellyel mind az összedőlt mind 
pedig a megsérült lakházak — amazok fekete, ezek sötétbarna 
színnel megkülönböztetve — jegyeztettek meg; ’s e’ pontossá
got még a’ házrészekre is kiterjesztve tapasztaljuk, úgy hogy 
világosan láthatni, mellyik részén sérült meg e’ vagy ama’ ház. 
A’ contrast felette megkapó, főleg mivel ez utóbbin az árözönnek 
még kiterjedése is kijeleltetett kék festékkel, pontos megkülön
böztetésével azon kevés magasabban fekvő ’s igy a’ víztől el nem 
ért helyeknek, mellyek mint valódi menedék-oasisok fehéren 
állnak itt ’s mintegy elenyésznek e’ tengerben. De az áradásnak 
nem csak kiterjedése, hanem mélysége is följegyezve látható 
bécsi lábokban és hüvelykekben, következéskép megvan minden, 
a’ mi e’ tárgyban tudomásra méltó. A’ pontosságért kezeskedik 
azon tettdolog, hogy a’ rajzoló ur (ki sok más házbirtokosakkal 
együtt maga is elveszté a’ József külvárosban Futó utczában 
211 sz. alatt állott tulajdon házát') az itt feljegyzett adatokat sze
mélyesen, bar vérző szívvel, de éles mérnöki szemével magán 
a’ hely’ színén gyüjté. — Az alaprajzok’ jobb és bal szélein a’ 
szükséges topographiai magyarázatok olvashatók; az utóbbinak 
alján részletes előadása a’ megsérült, beomlott ’s fenálló házak
nak. Idővel, igen hihetőleg, nemhogy csökkenni, hanem emel
kedni fog e’ rajzok’ becse; mert valamint nem kételkedhetni, 
hogy Pe s t  egészen uj terv szerint pompásabban ’s nagyszerűeb
ben fog felépíttetni, a’ mi a’ tömérdek hazpusztulás által rendel- 
kezhetővé lett helyterjedtségnél igen lehető: úgy az által az 
előttünk fekvő alaprajzok is históriai becsűekké válandanak, ’s 
valóban felette érdekes lehetend, a’ nagy különbséget az egy
kori ’s későbbi város’ fekvése között későbben összehasonlítani. 
Megjegyzendő még, hogy e’ két alaprajz egyszersmind a’ Duna’ 
mélységének valamennyi, a’ szándéklott hídépítésre nézve, nagy 
pontossággal tett kiméréseit körülményesen adja elő.

Az igen csinos és pontos rajzok’ óra egyenkint 4 p. forint.
A derék kiadó a másodiknak minden elkelendő példányából _
noha, mint mondottuk, maga is a’ károsultak közzé tartozik__
40 p. krajczárt kötelez le a’ budapesti károsultak’ fölsegélésére. 
Megkaphatok minden mű- és könyvkereskedésben; leginkább 
Becsben Art aria és társ., a’ Kohlmarkton és a’ Bognerstras- 
sén levő mükereskedésben; Pesten Eggenberger és Heckenast' 
Pozsony-és Sopronban Wigand; Eperjesen Benczúr és Schmidt' 
Kassán Hagen könyvkereskedő uraknál. Csuplovics János. ’

Bi z o n y í t v á n y .
Tek. ns. S o m o g y  vármegyének szigeti járásában helvzelt 

Sz.- Borbás hely ségben folyó esztend. februarius’ 2kun kiülvén

a’ marhaveszély: megbetegedék összesén 24 darab, mellyek kö
zül 14 darab elveszett. — A’ nyavalya kiütött két istállóban 
ollyformán, hogy az egyikben 21 marha lévén, egymás után na
ponkint betegedének ’s vesztek is; a’ másodikban 18 darab lé
vén, 3 közülök megbetegedett, mellyek azonban felgyógyulá- 
nak.— A’ betegeken külső jelek: az ételvágy elment, az italt 
nem kívánták, nyögtek, szemeikből könyek, orrukból takony, 
szájokból nyál folyt; fogaikat csikorgatták, a’ nyavalya’ elején 
keményet ganéjlottak, ezt utóbb lugszinű hasmenés váltotta fel; 
minden beteg 4 — 5 nap alatt elveszett. — Belsőképen találta
tott: a’ tüdők’ fele vérrel teli lévén, a’ máj dagadt, a’ vékony
belek ’s a’ gyomrok véresek, a’ végbél kidagadt. — Februarius’ 
2dik napjától fogva, midőn kiütött, 22keig, mig a’ baromorvos 
ur ide érkezett, 12 darab veszett el; talált pedig nálunk még 
két beteget, mellyek azonban hamar elvesztek. 23kán a'barom
orvos ur által adatott még egészséges marháinknak darabonkint 
egy kanál vízben némi cseppekből egyegy csepp, melly adása 
ezen szernek mai napig folytattatik harmadnaponkint; jóllehet 
egyik istállóban még 15 darab marha vala egészséges, mégis 
sem hogy több azokból, sem a’ többi istállóból egy sem betege
dett meg, hitünk’ tétele mellett keresztvonásunkkal bizonyítjuk, 
’s mindenkor hittel vallani kívánjuk. Költ Sz.-Borbáson, martins 
lOkén 1838. Dervár Mihály öreg biró, Dervár Márton eskütt. 
Borbás Mihály, Defelius József közemberek. Általam Oláh Lő- 
rincz jegyző állal sk. —

A’ fenemlített cseppek készíttettek hasonszenvi gyógymód’ 
rendszabályai szerint, a’ beteg marhák’ orrából és szájából ki
folyó nedvből (a’ 16 dilutio). Ereős Lajos, t. ns Somogy vár
megye’ baromorvosa. —

Hogy a’ fenirt bizonyítványt, az irt tanuk és nótárius azon 
általam tett rendelésre adták, melly szerint nekik meg volt hagy
va, hogy a’ gyógyítás’ mi módon történtéről ’s a’ veszély’ mi 
módon lett megszűntéről, olly Írásba foglalt valóságos bizonyít
ványt küldjenek, mellyet hitök’ letétele által is jó lélekisméret- 
tel megerősíthetnek, a’ szükség’ esetére bizonyítom. Görösgál, 
mart. 11. 1838. Thussg Károly, járásbeli főszolgabíró.

Közre bocsájtja, ’s a’ többi hazai hírlapokba is fölvétetni kéri, 
’s kinek akár sikerült akár nem sikerült tapasztalása van e’ 
tárgyban, ezt az alulírottal közöltetni bizodalmasan kéri, hogy 
arról a’ hazát értesíthesse — dr. Ivunovics.

Vaspléhből épített színház.
A’ „Cabinet de lecture“ 306ik számában következő újsá

got közöl, mint hozzá Amerikából érkezettet, mellyre egyszers
mind nem csak a’ művészeket, hanem mindazt, kit a’ drámái 
művészet érdekel, figyelmetessé teszi; t. i. Ananiuli építő
mester és díszítvényfestő Bostonban, Massachusetts statusban, 
egy színházat csupa vaspléhből épített. Az ötlet, mellyre a’ leg
közelebb múlt számos gyuladások adtak alkalmat, teljes sikerrel 
’s igen rövid idő alatt létesíttetett. A’ kárpitok, színfalak, pa
dok, páholyok, karzatok, még a’ súgó’ kalitkája és a’ színpad' 
pallója is, vaspléhből vannak. A’ festés sokkal élénkebb ’s egé
szen más hatasú mint a’ vásznon; a’ színészek’ beszédéből egy 
hangocska sem vesz el. Mindezen elsőségekhez még a’ csekély 
költség is járul, minthogy az igy épített színház harmadrésznyi
vel kevesebbe jött, mint egy más közönséges szinépület. A’ kö
zönség első előadáskor legélénkebb tetszését nyilványítá, ’s a’ 
feltalálót előhívta, a’ kereskedőség egy 25,000 dollár értékű 
szelenczével tiszteié meg, ’s a’ nép diadallal kiséré házába. — 
Óhajtható volna, hogy közelebbi tudakolások tétetnének eziránt. 
Kétségtelen, hogy, ha a’ szinpadoni járás-kelés nem okoz 
kellemetlen zörejt, tekintetbe vevén azon nagy lelkesedést, 
mellyel ez újság fogadtatott, a’ vaspléhnek alkalmazása számít- 
hatatlan elsőségekkel birand minden egyéb úgynevezett éghetet
len anyagok felett.

P ozsonyban.
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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Színházi szokások.
A' nemzet’ bélyege valamint tükrözheti magát, még pedig 

néha igen meglepő ’s teljes mértékben, egyes individuumokban: 
úgy és még inkább visszatükröztetik egész tömegek’, kivált rang’ 
és rend’ különbsége nélkül bizonyos czélra vagy éldeletre össze
gyűlt tömegek’ viseletében ’s magok’ tartásában. Ezt látni a’ la
komáknál, házasságoknál, népünnepeknél, templomokban ’s más 
vallási szertartásoknál, tánczmulatságoknál és — a’színházakban. 
Ha például az éjszakamerikai elterpeszkedik színháza’ padjaiban, 
kabátját leveti, cigarroja’ nedvét jobbra és balra szerteköpi, sa- 
rutlan lábát a’ páholyok’ karzatára felteszi ’s t. eff., akkor az ő 
e’ színházi viseletében , e’ színházi trollopismusokban , tökéle
tesen festve látjuk a’ polgári szabadságától, kereskedési fogla
latosságától ’s ezen alapuló pénzhatalmától felfuvalkodott souve- 
rain kalmárt, kinek keresete műipar, tudománya számvetés, 
vallása önkény, fejedelme szolga, czélja és bálványa p é n z , ’s ki 
e’ szerint igen jól megülhet egy lovat, de sohasem fog rajta 
szépén ülni, vitéz és bátor lehet a’ harczban, de a’ lovagi szel
lemnek minden nemessége nélkül, beszélni fog talán tudni, de 
soha nem társalkodni, inni és enni talán, de sohasem banque- 
tirozni ’stb. — így ha az angol rohadt almával, naranccsal 
és tojással dobálja a’ tehetetlen vagy neki nem tetsző színészt; 
de más részről vallásos áhitatossággal mondja színésze után Sha
kespeare’ halhatlan költeményeit: ebben, a’ törvény' szigorú 
betűjén ’s a' constable’ szelíd pálczáján túl semmi erőszakot nem 
ismérő szabad polgár ’s a’ kevés, de velős és nemzeti míiismé- 
rettel biró színházlátogató festve áll előttünk. Hasonlóul, ha az 
olasz ideggörcsökbe esik egy magas, csengő tenor’ ’s egy cso
dálatos és művészileg kifejlett Catalani- alt’ hallására ’s tapsai
ban és benedella, be/te del Üss imu-\b&w semmi határt és semmi 
mértéket nem ismér: akkor a’ szelíd ég’ befolyása aiait elpuhúlt, 
elfajzott, elgyengült, de a’ művészet’ ízlelésében egyetlen és 
színházában még szabad nemzetnek képe áll előttünk. És ha 
latjuk, hogy a’ franczia publicum a’ színházban a’ legnagyobb 
csendre és rendre önmaga ügyel, asszonyainak minden lehető 
kényelmet ’s tekintetet kivívni törekszik, de e’ mellett minden 
szónak, a’ legkisebb mozdulatnak hatását is felfogja, a rósz, 
a’ silány, az unalmas, szóval, a’ neki nem tetsző darabot mind
járt a’ játék’ elején vagy közepén elakasztja, végképen elejti ’s 
ítéletében nem ritkán political vagy személyes nézetek 's an- 
ti- vagy sympathiák és még inkább a’ zsarnoki divat által ve
zéreltetik : akkor ki ne ismérne mindezekben a' föld’ legmű
veltebb, legelmésb, de egyszersmind legváltozóbb, legzsarno
kibb ’s a’ divattól leginkább függő népére? Végre, ha a' né
metet látjuk színházában a’ kárpit’ felgördülte előtt csendesen 
megülni, a' darab’ játszatása alatt ahitatos fogékonysággal figyel
ni, tetszését szerény tapsokkal, nem tetszését még szerényebb 
hallgatással vagy legfölebb kétes pisszegésekkel kijelenteni ’s 
darabot és embereket ismét és ismét magára tolatni hagyni. ki 
ne látná ezekben a’ müveit és felvilágosult, de a házi élet sze
mérme ’s Hiedelmei és a’ monarchiái formák által szelídült er
kölcsű népnek vonásait ? —

Julius* 2 3 .
—  ̂  ̂ ~

Hazánkban valamint a’ polgári, úgy a' színházi éleinek for
mai sincsenek eléggé kifejledve, ’s ugyanazért épen nem egyen
lők. Mig a vidéken több helyt a’ publicum még kedvére dohány
zik, pökdös, czivódik, tetszését újongatással vagy egyes önké
nyes felriadásokkal hirdeti, a darabot lármája altat nem ritkán 
elakasztja, megszünteti vagy még vége előtt hanyag elégületlen- 
ségben oda hagyja, azalatt a’ főbb és fővárosi magyar színházi 
nép a’ bécsi és pesti német színházak’ nemesebb tónusát és sze
rény Hiedelmeit tartja, de nem minden keveréke nélkül a' vidéki 
nyersebb szokásoknak (hova leginkább a’ karzatok' ordítozásál 
és dürömbölését számítom), és nem a’ nélkül, hogy a’ színházi 
formákban még nagy és igen szükséges előmenetelt tehessen, 
sőt e’ részben mintáit jóval is felülmúlhassa.

Hogy egy két példát hozzak ez utóbbi állításomra: nem fö
lötte örvendetes és meglepő e tapasztalnunk, hogy a’ nemes fia
talság’ azon kicsapongásai, mellyek ezelőtt jálékszini mutatvá
nyainkat nem ritkán megzavarák ’s mellyek miatt egy nemes gróf 
a’ színház’ publicumára nézve a’ Partis I-mae tit. 9-ust felfüg- 
gesztetni javalá,’s ha ez nem történnék, egy fővárosi magyar 
színház' létezését lehetetlennek állította, már több év óta ön- 
kint, csupán korunk' szelidebb erkölcsinek befolyása által, vég
kép megszűntének? ’S valljon nem hasznos ujjmutatás e ez a’ 
parterre nek, mellylől általában a’ színházi tonus’ adása függ, ’s 
mellyet ez minden joggal ’s minden tekintetben illet is, arra, 
hogy erőteljes összetartással ’s a’ műveltség’ ellenállbatlan su- 
perioritásával ama’ karzati dörömböléseknek és szintolly éktelen 
mint értelmetlen ordítozásoknak véget vessen ? —

A’ mi pedig a’ formákbani előhaladást illeti, legyen szabad 
a’ magysr színházak’ igen tisztelt publicumainak figyelmét itt kü
lönösen arra fordítanom, melly igen kívánatos és szükséges, hogy 
mind tetszésünk’ mind nem tetszésünk’ kifejezéseiben a' kellő 
változatosság és fokozat mellett a’ szintolly mellőzhetetlen egy
ség 's egyformaság is uralkodjék. 'S épen ez az, miben mi, mint 
nyomban kifejlendem, a’ német színházak’ publiciimait is, bár 
különben mintáinkat 's mestereinket, megelőzhetjük. Tegyük 
fel, hogy nem szükséges, vagy nem akarunk ezen egységre s 
egyformaságra ügyelni: mi lesz vagy lehet ennek legtermésze
tesebb következése? az, hogy, ha a’ darab' e' vagy ama' helye 
tetszeni fog, az egyik hangosan felkiáltand: szép! a' másik: 
derék! a’ harmadik: pompás! a’ negyedik: dicsó. felséges! 
az ötödik: Ejnye, üsse meg a' mennykő. bek szép! stb. 'stb. 
Menjünk tovább. A’ tetszés nagy obb fokra hág, a' színész ma
gát mindinkább megkülönbözteti: mit csinálunk ekkor? kiáltson 
e az egyik: Ah! ah! a’ másik: J)e mar »z csak ugyan sok! 
a’ harmadik : Hlyet méq soha sem hallottam ! a' negyedik: A f in .  

ez rettentő, hallatlan, hasonlít!,(italian, praechtig, superbe, 
fuora? Kern fogunk e, kérdem, egymásra nézni 's egyik a' má
sikon jó ízűt nevetni? lesz e az illyen zagyvalék magasztalnak 
azon hatása és becse a’ színész előtt, mint ha az egész hás 
ugyanazon szóval, mint egy vagy két ezer emberből egylian- 

! gúlag kitörő dicsérettel,buzdítandja 's koszorúzandja működései?
'S tekintsük a’ praxist. Mi, úgy látszik, eredetiek vagy épen 

puristák is akartunk vagy talán szeretnénk még ezentúl e’ resz-
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ben is lenni, He eddig ugyan nem messze mentünk vele. A' pesti 
magyar színházban például, hogy csak e mellett mai adjunk, 
most a’ színésznek, ha és a’ hol tetszik, ez kiáltatik: éljen! 
ha a’ hely még jobban tetszik: kétszer vagy többször kiáltatik 
az éljen! ha a’ tetszés még nagyobb, tegyük, a’ legnagyobb 
fokra hág: akkor ordüoztatik az éljen!  ’s ha a’ kedves hely’ 
ismétlése akartatik, akkor kiáltanak: fu o ra !  a’ mi nem is ezt 
teszi: újra, vagy még egyszer, hanem ezt: ki! Tehát az 
egész szóbeli kincs a’ tetszés’ kifejezésére ’s annak fokozatára 
e’ két sző: éljen és fuora. Kérdem: eredetiség ez, gazdagság 
ez, egység és változatosság ez, s nem inkább szegénység, ma
gában a’ szegénységben is tarkaság s mind a kettőben hely
telenség? — Sem az angol, sem a’ franczia, sem a’ német, sem 
az olasz nem kiált a’ színésznek vivat-ot, e’ szót komolyabb al
kalmakra, fenségesb ünnepélyekre tartva fen; sem angol, sem 
német, sem franczia nem kívánt e’ tetszésjelentő szavakban, 
vagy más színházi nyilatkozások’ kifejezésében eredeti lenni, 
miben a’ megegyezés nehezebb, az új szók a’ régieknél alkal 
matlanabbak ’s igy a’ tarkaság kikerülhetetlen lettek volna, ha
nem elfogadták az olly indulatos és élénk műérzékíí olasznak, 
nála legkorábban ’s legteljesebben kifejlett ’s már hangzatosságuk 
és kellemességök miatt is kipótolhatatlan, tetszés-szavait, ’s élnek 
velők mindé’ mai napig. C s e l e k e d j ü n k  mi is h a s o n l ó 
képen,  de használjuk e’ szókat é pe n  o 11 yan jól ,  mint ma
gok az olaszok, ’s muljuk felül ebben az angolokat, németeket 
és francziákat.

E’ szerint ha egy férjfi színész tetszik, kiáltsunk: bravó! 
ha egy színésznő tetszik, kiáltsunk: brava! ha több férjfi: 
bruvi! ha több színésznő: brave! Hasonlóúl, a’ tetszés’ ma- 
gasztaltságánál, ha egy a’ színész: bravissimo! vagy a’ 
kettőt ismételve: bravo, bravissimo! ha egy a’ szinészné: 
brava, bravissimu! ha több a’ színész: bravi, bravissimi! ha 
több a' szinészné: brave, bravissime ! — Továbbá, ha ki akar
juk a’ már lelépett színészt vagy szinésznét hívni, hogy őt meg
tapsoljuk, kiáltsuk: fu o ra !  ha pedig ismételteim akarjuk a’ ked
velt helyt, kiáltsuk: ancóra! vagy bis!  — Mindez nem boszor
kányság, ’s behozatala a’ parterrenek csak egy hétigleni állhata
tos akaratjától függ.

Hasonlót kell tartanunk a’ tetszés’ vagy nem-tetszés’ nem 
szóbeli kifejezéseiről is. A’ müveit és józan emberhez az illyesek- 
ben száján kívül egyedül kezeit illik még mozgatni, ’s igy a’ 
bravokhoz járuljon még a’ taps ; legfölebb a’ versek és koszorúk, 
de semmi más; avagy nem elég jutalom, nem elég megtisztelte
tés e akarmelly színésznek és írónak egy tömve telt színház’ 
tapsokkal párosult ’s tetszésig ismételt, harsogó bravo-ja, bra- 
vissimo-ja, brava-ja, bravissima-ja ? adhat e e’ megtiszteltetés
hez legkevesebbet is a’ sarkak’ és botok’ kopogása vagy az or- 
dílozás? — ’S ellenkezőleg legyen elég a’ nem tetsző darabot 
és színészt lepisszegetnünk, ’s csupán ez által a’ színészt le- 
lépletnünk, a’ darabot, ha tetszik, egészen felakasztanunk, fél
behagyatnunk ; avvagy illik e és szükséges e ehhez az olly igen 
paraszt fútyölés és füttyengetés, vagy a’ különben >s lelépő is elég 
szerencsétlen színésznek rohadt almákkal ’s tojásokkal dobása 
vagy kiröhögése? — Készemről legalább, ha én színész vagy 
drámaíró volnék , valamint jobban fájna nekem az egyszerű le- 
sziszcgtetés minden paraszt fütyülésnél és leröhögésnél: úgy 
minden eddig ajánlott taps- és bravozajnál is büszkébbé tehetne 
egy a’ parterre’ ’s a’ páholyok’ hoszában elterjedő ah ! — ’s az 
örömnek, csodálatnak és meglepetésnek lassú susogása.

Mit az eddig ajánlottakon kívül színházink’ publicumaitól 
még óhajtanék, az, hogy azok’ erkölcsi ’s műveltségi ereje már
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magában elég lenne minden színházi háborgók’ ’s rendzavarok’ 
fékezésére, mi, hiszem, elég is lesz, csak akarjuk, csak a’ mű
veltebbek s tekintetesebbek egyet értsenek ’s közremunkáljanak.

b og e javaslatom sikerre’s viszhangra találni, nem tudom; 
annyi bizonyos, hogy azt egyedül köz tekintetünk iránti élénk 
részvétem s honosim nemes és gyöngéd érzéséhezi határtalan 
bizodalmám sugallók. Csató Pál.*)
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A’ beczkoi bor.
(Óvásul mindazoknak, kik még nem ismérik.)

Beczkó ni.- város áldott egy város, termékeny esztendőkben 
mindennel bővelkednék, ha termékeny esztendei volnának. La
kosai csendes, jámbor lelkek, hanem — Isten látja lelkemet, ez 
nem rágalom boruk, átkozott boruk van !

Ok arról, hogy vidékükben bor terem, mit sem tehetnek; 
fatum, kedves olvasó, fatum! nem egyéb! mellyel el nem ke
rülhetnek, melly alól ki nem bújhatnak, melly rájok van mérve 
mint íróra a’ critica. Mert midőn a’ jóságos Isten a’ Duna’ és 
Balaton’ partjait borággal koszorúzá ’s Tokajt arany gerezd
jeivel megajándékozó, akkor felkaczagott a’ testesült irónia, az 
ördög, gúnyosan kaczagott, megkapálta egy uj hold-vasár nap-éj
jel Beczkó’ halmait, ’s magvat ejte a’ főidbe, melly minden emberi 
ízlelő szerekre veszélyt és kárhozatot árasszon.

A’ beczkói szőlőgerezd-lé’ hatási iszonyúak, ’s bizonyára 
nagy erkölcsi érdemet szerez magának az, ki ezeket megismér- 
tetné, hogy utódjaink gégéjüket inkább vízzel, mondd: v í z z e l ,  
öntözgessék, mint ama’ borironiával, mellyet, jólismért okokból 
mi magyarokul három-ember-bornak nevezünk.

Nem vagyok borszipa, de szeretem a’ bort; nem vagyok 
pulya, de futok a’ beczkóitól. Ember vagyok, mint szokjuk mon
dani, talpamon, ki a’ sátánnak is szemébe mer nézni; de jöjjön 
nyitott sisakkal ’s ne mint beczkói bor előmbe ; mert, parolámra, 
megiramodom, — az illy fegyverek ellen én gyenge ember nem 
harczolhatok!

A’ m. hónapban — máj. lökán volt, soha sem fogom a’ 
napot elfeledni — hivatalos utam Trencsén vármegyébe vitt; 
a’ durva, hideg levegő igen átjárt, egy kis fölmelegítőre vala 
szükségem , azaz szomjúhoztam. Megállíttatám tehát kocsimat 
az első helységben. Nagy Isten! ez — Beczkó volt ! Páni ré
mület fogta el tagjaimat. Már gyermekkoromban ezzel ijesztett 
dajkám; később tanúja voltam egy pajkos tréfának, mellyben 
egy pár vígfi Zsiga brúgósnak büntetésül két icze beczkói bort 
vagy 25 botot Ígért, ’s a’ brúgós inkább ez utóbbit választó. 
Képzelhetni aggodalmamat, mellyel a’vendégházba léptem. „Egy 
palaczk bort a’ legjobbikból!“ kiálték jó hangosan, mintegy ma
gamat bátorítva, ’s hitlem, csak lesz egy italka éldelhető boruk. 
Kérdezem, a’ palaczkot kezembe véve, mi az ára? A’ pinczér 
felel: „Négy garas.“ Megrémülök ’s kétkedve nézek magam 
körül. „Négy garas,“ ismétlem aggodalommal ’s egy iszonyú sej
tés emelkedik fel lelkemben. „Négy garas — oh bizonyára meg- 
tévedtél, emberem.“ Egy forintot adtain volna értté e’ pillanat
ban , ha az ember legalább tizennégy garast mond vala. 
„Nem — inondá gonosz pillantással a’ rettegésem’ okát sejtő 
pinczér — nem csalatkoztam ; ez szabott ára a’ valódi beczkói- 
nak.“ Ki volt mondva a’ rettenetes szó ; elsápadtam mint egy 
holttetem , vagy mint egy szegény bűnös, kinek ítéletét olvas-

*) Némelly urak’ bal gyanúja’ eloszlatására ki kell jelentenem, 
hogy a’ Száz-a d u n kb a n  egyedül azon ezikkelyek voltak és lesznek 
tőlem, mellyek alatt egészen kiirott nevem állott vagv álland.
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sák fejére; a' pinczér azonban úgy tön, mintha legkisebb sem 
történendett, megfordult ’s engem, Istentől és a’ világtól elha
gyottat, beczkói palaczkoinmal magamra hagyott.

Műismérő arcczal nézegetem, vizsgálom: valódi beczkói 
volt. Végre töltök magamnak, három keresztet jegyzek a’ pohár 
fölé, megragadom azt ’s felkiáltok: ne cede malis, séd contra! 
’s ajkamhoz viszem. Ah ! ezen korty ! lelkemet Istenemnek aján- 
lám ! . .  .

Először úgy rémlék előttem, mintha guta kerülgetne, olly 
villám futott tagjaimon végig; azután meredtségbe estem, sze
meimet mereven a’ földre szegezve. Egyszerre megmozdul 
jobb kezem, fölemelkedik ’s ismét leesik; a’ bal láb utána teszi, 
’s épen midőn csodálkozni, magamon kívül lenni készülök illy 
hallatlan tünemény felett, ime jobb karom hasonlag fölemelkedik, 
a' padlat felé nyújtózik ’s ismét leesik. A’ bal kar nem rest, utána 
csinálja, ’s én szerencsétlen itt ülök mint egy malom, egy ördögi 
lőre’ hullámaitól hajtva.

Ez idő óta mindazon b a l e s e t e k e t ,  mellyeket a’ beczkói 
bor’ ivása okoz és előhoz, összegyűjteni föltettem magamban ’s 
egyszersmind azokat is kiszámítani, mellyeket előhozhat. Szán
dékom e’ munkát jövő évben kiadni ’s Beczko’ városának ajánlani; 
mottóul reá irom K isfa lu d d a l B bcz/íó* mondását:

„Köszönd Stibor komám’ borának,“
íme egy kis kivonat a’ készülő munkából. (Az nem is munka 

mai világban, mellyből szerzője próbamutatványokat nem közöl 
előre az érdemes ásító közönséggel.)

A*'beczkói bor* reilendes hutásai:
Ha az ember’ álmodja, hogy beczkói bort ivott, más nap 

iszonyú fájdalmakat érez belsejében.
Ha B .............Gergely egy palaczkkal megiszik belőle, egy

verset csinál.
Ha egy müveit ember ülőhelyében megiszik e’ borból öt 

iczét, végig olvassa a’ Társalkodót.
Ha egy pesti dunavizhordozó leittasul tőle, hozzá fog a’ 

magyar irók’ összebékéltetéséhez.
Ha H azafi ur poharazás közben fenekére tekintene egy 

palaczknak, még egyszer defineálná a’ korszellemet: hogy az 
csupa hiúság, dicsvágy, ellenkezés, szabadelműségben affecta- 
tio, külföld’ majmolása, a’ réginek, jónak nyakra-főre felfor- 
galása ’stb.

Ha V. és Sch. urak egy pintet együtt megisznak belőle, 
az első egy hét alatt tiz szomorújátákot ir, a’ második mind a’ 
tízről azt mondja — a’ mit mond.

Ha dr. B ___J. egyet hörpent belőle, egy pillanatban olly
remek műszert gondol ki, mellynek segedelmével négy erős ló 
egy fa szeget ki tud huzni.

Ha a’ Tud. Gyűjt, redactora másfél palaczkot felhajt e' bor- 
zadalomból, azonnal tovább folytatja maculaturáját.

Ha K. urnák csak orrához tartják szagát e’ rettenetes bor
nak, még egyszer taglalat alá veszi a’ népfelségiséget stb.

T. A .

Halljunk ítéletet
a „Századunk'*' u j czimbelüiról!

Ezen hírlap’ jelen évi folyamatának 53ik számában bemutat
ja Orosz ur a’ magyar közönségnek az uj czímbetűket, elég sze
rényen meghagyván annak a’ felölök teendő ítélet’ jogát. E' sze
rint bátorkodom én a’ ns. magyar közönség’ egy általam ismért 
nagy részének Ítéletét, Írásba foglalva, ezennel köz tudomás
ra adui.

Hála a’ magyarok'Istenének! ismét elenyészett egy okunk 
félteni nemzetiségünket az elkorcsosodástól. Századunké az a’ 
dicsőség, hogy a’ fertőzetlen magyar szemek’ elébe vakmerőén 
kiállani bátorkodó kajla gót belüket minden további ceremónia 
’s törvénykezés nélkül, csak amúgy rövid utón, az ármányosan bi
torlón fénypolczról leparancsolá ’s honunkból örökösen kitiltá, még 
birtokon kívül sem engedve nekik felebbvitelt. Hála nemzetünk’ 
őrszellemének! már szünedezik rettegésünk, mit ugyan lehetet
len vala egy hazája’ boldogságát óhajtó igaz honfinak nem érez
nie, midőn szent hévvel kezdett magyarosodási pályáján elöha- 
ladtában olly rémítő tüskés szörnyetegeket látna meredezni maga 
ellen, mellyek őt, hacsak egy lépési is tovább tenni merészlend, 
rögtöni halálos áldöféssel fenyegették.

Jól, igen jól tudjuk mi, kedves Orosz ur, hogy vendég- 
szerető elődeink, szállást adván honunkban ezen görcsös gót be
tűknek, velők jó darabig éltek; ámde épen a’ hoszas együttlét 
véteté észre elődeinkkel a’ könnyelműen befogadott gót fajzat 
nak veszedelmes és káros hatását nemzetünkre; látták ők az el
lenségnek fejünkre törő cseleit, mellyek nemzetünk’ elfajzásat 
czelozták, hoc cavebat mens provida Magyarom; ’s ugyan
azért a’ kártékony vendéget honunkból lassankint kiküszöbölni 
közakarattal elhatároztatott. Meg lön: ’s immost a’jobb honfiak, 
levétetvén mellökről a’ szorító aggodalom, könnyebben pihegé- 
nek; holott a’ már rég száműzött szörnyetegek Századunkban 
ujlag, mindnyájunk’ bántalmára ’s rettentésére, előtörni merész
kedtek. Minthogy pedig Orosz ur volt az ellenünk újabban ár 
mánykodó gót fajzatok’ fővezére: lehetséges volt e az ő egye
nességét ’s hona’ javát tárgyazó igaz akaratját kétségbe nem von
nunk? 's ennek következtében ég ’s föld előtt méltó panaszra 
nem kelnünk? De most már minden ebbeli gyanúink megszün 
tek, mivel a’ fentisztelt ur, megértvén a’ ns. magyar közönség’ 
neheztelését, gyűlöletes armadáját önmaga tüstint saus retour 
a’ magyar határokból kiparancsolá. Mire nézve mi magyarok ké
szek vagyunk elhinni, ’s nyilván is vallást tenni: hogy mi most 
már sem ártalmas po litica llendentiát Orosz ur’ lapjainak czím- 
iratában lappangani nem gyanítunk, sem ellené repraesenlálni— 
mit rebus, ut eranl, stantibus et se habéulibus minden bi
zonnyal teendünk vala — nem fogunk; annál kevésbbé, mivel 
Orosz ur az ő előbbeni rettentő nyársas seregéi egy ollyannal 
váltotta fel, mellynek tiszta magyarságán kételkednünk egyálta
lánfogva lehetetlen.

Ugyanis: a’ Századunkban előállított uj czímbetük’ mindé 
gyike a’ magyar nemzetiségnek olly félreismérhetlen bélyegei 
hordozza, melly még az őket csak futtában tekintő szemekbe is 
igen könnyen beleötlik ; ’s ugyan micsoda bélyeg lehet ez?. ,  hat
_ bajusz. Am nézd csak végig, barátom, az uj öntető czím
betűket, mint megannyi rendbenálló magyar huszárok állanakök 
Századunk’ homlokán, mindegyik szép kanyarítotl bajuszkával 
ékeskedvén; azt pedig csak elhisszük, hogy ez egy a’ magyar 
nemzetisé»’’ örökös főbélyegei közül; mit a’ Világ’ köztiszteletú 
írója is elismérni ’s nyilván megváltani nem kételkedik. —

Éljen a’ magyar czímbetű-müvész ! neki bizonyára nincs oka 
sok, álmatlanul töltött ejjelei fölött bánkódnia; mert ő a’ — még 
Oedipusnak is gondot szerezhető — feladást valóban szerencsé
sen oldotta fel, olly betűket gondolván ki, inellyeknek tiszta ma
gyarságáról kételkedni nem lehet. Éljen a’ magyar nemzetiség! 
Századunk' czímhetűi megmagyaroaílvák, Orosz ura' kérdés.* 
tekintetben minden gyanú alól fölmentve, a’ ns. magyar közön 
ség teljesen és tökéletesen megnyugtatva. —
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A j á ti cl é k.
Kis ajándékot kaptunk, mellyel, kisdedkorunktól megszok

va, a’ nyert ajándékokat barátinkkal megosztani, tisztelt olva
sóinkkal közleni el nem mulaszthatjuk.

E’ kis ajándék azonban sem mindennapi sem csekély. Mert 
ha négy 8adrétű, igen ritkán nyomtatott lapon valaki egy egész 
könyvet ad, czímmel és előszóval együtt, ’s e’ könyvben egy 
egész, uj tudományt: már az csakugyan kicsiny, de ritka, kü
lönös és igen velős adomány. — íme tehát az egész könyv. Czím: 
.,A’ gondolat-tudomány’ alapjainak új előadása. Szerzetté ’s ki
adta Balogh János. Szombathelyen, 1838.“ — Előszó (motto- 
alakban): ,,E’ kis munkám’ tárgya a’ gondolat-tudomány’ alapjai
nak ismértetések; czélja az alakos igaz (verum formale). S z e r 
ző m. k.“ — Maga a’ könyv: „Az elvek. Fő, közönséges, tárgyü- 
gyelő elv a’ kilétei*) (propositio) ezen alakban kiejtve: L e h e t ,  
vagy van;  és  nem l e h e t ,  v a g y  ni ncs .  — Ezen kitétel le
hetséges, vagy lévő; magában foglalja az ellenlételü elveket 
(principia oppositionis). — Az ellentevés á l l : ellenmondásbul, 
határozott, és határozatlan ellenkezetbül. Az ellenmondás illy 
alakocskával hangzik: L e h e t ,  és  nem l e h e t ;  van,  és  
nincs .  — A’ határozatlan ellenkezetü imigy: A’ mi l e he t ,  
v a g y  nem l e h e t ;  a’ mi v a n ,  v a g y  ni ncs .  — A’ hatá
rozott ellenkezetü ekkép: E’ l e h e t ,  v a g y  a ma ’ l e h e t ;  e’ 
v a n ,  vagy  ama’ van.  — Másodszor: magában foglalja a’ 
kapcsolati!, egybekötésii elveket (principia synthetica, sen me- 
laphysica) igy kifejezve: S e m m i  s i n c s ;  nem is l e h e t  ki
e l é g í t ő  ok nélkül .  — Végre az általános és képesleges 
ugyanazonságú elveket illy alakocskában : A’ m i van,  ugyan  
az van;  a’ mi l e h e t ,  ugyan az lehet.“ — Vége a’ könyvnek 
és ajándéknak. —

E l e g y .
S t u t t g a r t ,  jul. 6. Régóta hivék, hogy a’ tehénhimlő- 

beoltás mindenkit biztosít az emberhimlő ellen ; de ezt a’ tapasz
talás tökéletesen megczáfolta. Ezután azt vélek, hogy a’ beol
tás’ hatása csupán egy pár évig tart, ’s ennélfogva a’ beoltást 
bizonyos időszakban ismételni kell. Azonban e’ vélemény is le
döntetett, midőn itt nem rég az akkor uralkodott természeti 
himlő olly embereket is meglepett, kik nem sokkal azelőtt má
sodszor oltaták be magokat. Tudós orvosi collegiumunk most 
már kitanulta, hogy az oltóanyagban rejtezik a’ hiba. Ha az 
mindenkor ismét olly gyermekektől vétetik, kik csak kevéssel 
azelőtt oltattak be, már nem lesz elég fris. Ezért tehát az ere 
deti  oltóanyagot kell, időrül időre legalább ’s minél gyakrabban, 
előkeresni ’s a’ himlős tehenektől kölcsönözni. A’ ministerium e’ 
végre hirdetményt bocsátott ki, melly szerint mindazon marha- 
birtokosak, kik himlős tehenet jelentenek be a’ hatóságnak olly 
korán, hogy belőle a’ himlőanyag sikerrel használtathassék az 
emberek’ beoltására, jókora jutalmat (4 koronástallért) kapnak. 
A’ főhivatali orvosok tartoznak a’ hely’ színére, hol a’ tehenek 
vannak, kimenni ’s azonnal próbát tenni az anyaggal. Az úti 
költségeket a’ kormány fedezi. Fog e ez uj mód sikerülni, csak 
az idő mulathatja meg.

*) Ezen szavat K ité te l F . T . F eh ér  úrral használtam. Szerző.

Egy nyerekedő nem rég Parisban 10,000 frank árú keztyűket, 
vásárolt , azokat Angliába viendő ’s ott a’ koronázás’ idején 
eladandó. Hogy kevesebb vámot fizessen, jószága’ értékét 5000 
frankra mondá. A’ brit vámhatóság, gyanítván a'csalást, le- 
foglalá a’ keztyűket, ,’s kifizető az 5000 frankot a’ tulajdonos
nak. De a’ megcsalatott nyerekedő jóvá tudta tenni a’ kárt; t. i. 
társaságba állván egy másikkal, ismét keztyűket vásárolt 40,000 
frankon, ’s más név alatt két utón kiildé azokat Angliába. Ismét 
csekély ár vallatik be, mire ismét lefoglalás következik! De az 
árverésre a’ vámhivataloknál megjelentek a’ nyerekedők. Dover
ben csupa bal kézre való keztyűk találtattak a’ csomóban, ’s 
nem akadt vevőjök; Bristolban is ugyanakkor csupa jobb kézre 
való keztyűk bocsáttattak árverésre, ’s mindkét helyen csekély 
áron vásáriák vissza jószágukat a’ nyerekedők, azután pedig 
Angliában összerakták páronkint a’ keztyűket, ’s jó drágán elad
ván, az előbbi veszteséget gazdagon helyrepótolták.

4 7 1

Uj apá c z a  m o n o s t o r  Rómában.  A’ marseillei „Garde 
National“ jun. 7kéről következő újságot közöl: A’ legközelebbi 
pénteken, délután 5 órakor, egy 10 — 12 apáczából álló társa
ság (nagyobb részint még fiatal alakok, nemes és szerény ma
gatartási! hölgyek) ült nálunk hajóra, Tacred  gőzösön Rómába 
menendő. E’ szokatlan látvány még inkább kiemelteteti a’ höl
gyek’ különös öltözete által, melly fehér ruhák-, kék övék- ’s 
fekete fátyolokból állott, a’ szív’ tájékáról egy ezüst szív csüng
vén le. Már több év óta képezé magát Francziaország’ több 
helyein, de névszerint Angers és Alersben, egy uj intézet 
„IVotre Dame du bon Pasteur.“ (Boldog asszony’ monostora 
a’ jó pásztornál.) Főképi katásköre : szegényeket gyámolítani, 
fentartani, oktatni; megtérő bűnösöket az erény’ ösvényére 
vezetni; és szegény, elhagyatott árvákat ápolni. A’ pápa érte
sítve azon számíthatatlan jócselekedetekről, mellyeket ez intézet 
tartózkodásai’ helyein gyakorolt, bizonyossá teve a’ rendet, hogy 
különös ótalmára számolhat, azt magában Rómában letelepítendő. 
Ez oknál fogva ő szentsége az angersi fejedelemasszonyt Rómá
ba méltóztatott meghívni, hogy ott mindjárt, néhány magával 
hozandó apáczával, egy magát olly üdvösnek mutatott monostor’ 
alapjai megkezdje.

A z i d ő - j ó s l ó k .  Az időjóslókat már egy pár század előtt 
maga az öreg Fischart János is kicsufolta, midőn azokat többek 
között következő tréfákkal parodiázta: Karácsony és minden bo- 
londok-böjlesléje között a’ henyéknek az este igen rövid és a’ nap 
igen hoszú leend. Ha a’ nap korán lenyugszik, az éj nem áll be ké
sőn, és ha későn alkonyodik, hamar abbanhagyhatod munkádat. 
Szél után eső következik, ez után nedvesség. Ha a’ bor hamar forr, 
a’ must jó lesz, de viz minden esetre több leend. Ősszel sok 
mindenféle fog lehullni ’s szétszóródni, de mégis minden béké
sén végződik. Ez évben a’ halak szárazon nem tenyésznek. Ki 
a’ vízbe nyúl, ha semmit sem halász is ki, mégis egy emberke
zet huzand elő. Kinek kertje nincs, e’ tavasszal nem szabad fáit 
lehernyózni. Az augustus olly hév lesz, hogy egy fekete rák 
egészen megpirosodik — ha megfő. A’ legsoványabb tehén több 
tejet adand, minta' leghizottabb ökör. Mindenütt, hol a’ bolon
dok kenyeret nem esznek, a’ rozs igen olcsó lesz. Ez egész 
éven által a’ mennydörgés nagyobb lármát teend, mint a’ villám.

P ozsonyban.
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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jYémelIy honi tárgyakról *).
Azok közzé tartozom, kik álomban is alig ülnek lóra, ’s 

azért teljességgel nem vagyok competens. Mivel azonban min
den, mi hazámat ’s általában a’ közjót érdekli, nagyon szive
men fekszik, igen örülök, hogy a’ hires Széchenyi István gr. 
már harmadik könyvét Írja a’ lófuttatásról, és hogy ezúttal két 
eszes embert— Orosz Józsefet ’s a' maréchult— vesz elő. 
így hihetőleg majd szikrázni fog**), mi által az igazság tisztán 
kerül napfényre, a’ hazának e’ tárgyban is nagy hasznára.

Már szinte több 15 esztendejénél, hogy a’ lófuttatások’ 
b ehozatala iránt első ülés tartalék nálunk. Jelen valék, mint ál
talában minden közhasznúnál. Látók derék, hazafi, lóisméretek- 
kel biró férfiakat; azt gondolám, egy érdeklő, tüzes, ifjú honfi, 
kinek neve már akkor is jól hangzott, kétségkívül fel fogja 
rázni földiéit, ha valamelly tárgy iránt felhevül. Hiszen a’ 
lótenyésztés minden nagyobb ’s kisebb földbirtokost a’ leg
nagyobb mértékben érdekel; a’ magyar továbbá, régi közmon
dás szerint, lóra termelt, úgy hogy — mint az amerikaiak Cor
tez’ jöttekor a’ lovagokról mondották — lovával összeforradt. — 
Illy körülmények közt hinni kelle, hogy majd ezeren futandnak 
a’ futtatással, ’s hogy száz ménes mai napig száz száz telivért 
áilítand ki a’ pályára.

’S valljon mit érénk? Eécsben évről évre kevesebb lovakat. 
A’ fő vállalkozók közül sokan egészen visszavonultak. Futtatást 
nézni már nem is bon ton. Nők, testvérek, sőt a’ billikom-vivók’ 
szivrokonai belüszerint útnak eresztik a’ lovakat ’s gazdáikat, 
úgy hogy ha a’ nemesleikií Liechtenstein Alajos herczeg a’ fut
tatást szokott lelkesedésével nem gyámolílná, már Bécsben a’ 
futás úgy elakadt volna mint egy fel nem húzott óra.

Pesten, igaz, hogy néhány bőkezű férjfiak’ adakozásai által, 
mellyekhez még a’ hölgyek’ lakarékgarasai is gyüjlvék, az

• )  F o lytatása  a ’ múlt évi Hírnök’ 31. 32 ‘s a ’ Századunk’ 4. 5. 
számaiban álló hasonczímű értekezéseknek. A’ szerk.
Mit teend a ’ maréchal, nem mondhatom; részemről azonban bi
zonyossá  tehetem a’ tisztelt  beküldő u r a t , hogy nalam nem fog 
sz ikrázn i.  A ’ tárgy magában olly csekély  érdekű, hogy arra nem 
szeretném időmet veszteni;  ’s már első alkalommal sem szólottám 
volna az ü g y h e z , ha más fontosabbakkal nem lett volna ö ssze
kötve. ’S  mivel mindazok , miket azon alkalommal mondék s jö -  
ven d ö lék , szorul szóra bete ljesedtek, megvallom, hogy g i . Sz.  
ezen utolsó elmcszülcményét még nem is olvastam. Isméröseim 
azt mondják ugyan, hogy  a’ gróf ez alkalommal engem „v észe lő * 4, 
’s ez uttali n y i la tkozása i ,  kivált a ’ Hírnök ellen, nyilvanyossa  
t e s z ik ,  hogy  fogalmai az általa más alkalommal (^Cicero pi o domo
su a )  annyira vitatott  sajtószabadságról, nem tisztábbak a yenkcck
személyszabadsági elveinél.  E z  utóbbin én ’s velem számosak  

már régen nem kéte lkedtünk; az clsöbbi pedig szabad időtöl
tés  , mellyet annál kevésbbé roszalhatok valakinek, mert ne ia 
magam is mulatok v e le .  Minthogy pedig azon keyes szercncset-  
lenek’ sorába tartozom, kik a ’ gróf’ infallibil.tasan kételkedésü
két nyilványítni merészelték, igen természetes,  hogy i y crimen 
enorme et mortc piandum az érdemiéit büntetést ki ne kerülje. 
Manet alta mente rcpostum judicium Paridis sprctaer)ue injuria 
formáé ; ’s  azért ellenmondás nélkül nyújtom oda talpaimat az 
érdemlett bastonadera. Sőt, ha illy kegyes  k> a a t ‘lS0 a i 
drága fő talán valamelly isméti epcbctcgscglol megmentethetnek, 
még m é g i s  csókolom a’ sújtó atyai k e z e t ,  a un c sn,e * * ’ 
azon enyhítését kérvén ki magamnak, hogy az illy kiumlesek ol
vasásától kegyesen  felmentessem. A szerh.

ügynek még néhány évi fenmaradása biztosíttatott. De ezzel 
punctum.

Hatvan év előtt hány jeles ménes állott fen Magyarország
ban s Erdélyben! Azóta három negyede kiszoríttatott a’ birkák 
által. Parasztlovaink, mellyek gyorsak ’s tartósak, de pontat
lanok ’s még a’ ponyknél is kisebbek , ma is szintollyanok mint 
hatvan év előtt. Azon egy, mit az uj kor hozott, a' parasztpos
ták, mellyek igen czélszerüek; csak kár, hogy nem mindenütt 
léteznek, kivált hol posták nincsenek; de ezen jól és sebesen 
hajtó parasztok tudtomra a'pesti futtatásokban kevés részt vettek.

A’ Morva-völgyen, Csehország’ több megyéiben és honunk
ban is a’ cs. ménesek’ szomszédságában látok ugyan jobb fajt 
a parasztlovak közt; ennek azonban oka a z , hogy kanczáikat 
ingyen hágaihatják meg a’ cs. ménekkel, úgy hogy némelly hely
ségek az adófizetésnél csak lótenyésztés által pótolják a’ gabona' 
csekély árát. Ha országunk’ nagyai, kik közül sokan óriási elő- 
lépéseket tevének a’ juhtenyésztésben, úgy hogy Károlyi’, Hu
nyadi’, Eszterházy’ ’stb. nyájai Európának legfinomabbjaival kiáll
hatják a’ versenyt, ha nagyaink, mondom, telivér méneseikkel 
hasonló jótéteményben részesíttelnék a’ köznépet, gyorsan elő
haladna a’ lótenyésztés, gyorsabban mint a’ világnak minden 
versenyei által.

Az említett könyvet első lapjai’ elolvasása után legott félre
tevőm, mert nem vagyok képes annyi ,,néhány szól“ lovakrul 
olvasni, még akkor sem, midőn egy olly elméncz író a’ tárgyat 
teljesen kimeríteni igyekszik. El nem fojthatok azonban ez al
kalommal is néhány bús sóhajtást, millyek minden alkalommal 
előtolakodnak annak szemléleténél, mik lehetnénk 's mit vihet
nénk ki, ha erőnket összepontosítnók.

Hazánkban kevés az egyetértés, összetartás; osztályunk
ban teljesen hijányzik; mieink közül sokan legnagy obb ellensé
geink, ’s ez okból minden megtámadásoknak majdnem védelle- 
mil ki vagyunk tétetve. A’ paraszt, a’ helyett hogy hálásan el- 
ismérné, mikép az utolsó diaeta’ tanúbizonysága szerint, az ő 
javára ’s biztosb állására kiki közülünk ön erszényéből örömest 
áldozik, mindig csak ellenségeskedik velünk; rendszerint a’vár
megye’ tisztei is — talán a' legnemesb szándékból — ellenünk 
nyilatkoznak; a’ mihez még azon viszálkodásokat számítva, 
mellyekről már más alkalommal értekeztem, könnyen gondolha
tó, milly kellemetlen többnyire a’ főrendüek’ állása. Ila az or
szággyűlésen minden újítás — bármi alkotmány elleni legyen is 
legott acclamatióval nem fogadlalik el lábiánkon , mindjárt az 
ország’ elleneinek neveztetünk, leginkább ollyanok által, kik 
minden illustritástól iszonyodnak, noha, mint több példa mutat
ja , nem átallnak magok illustrissimi lenni, csak szerét tehes
sék. — IHy körülmények közt nem volna e szükséges, a’ llier- 
mopilaei 3 0 0  spártai’ példájára, szorosan összetartanunk, mind
nyájan egyért ’s egy mindnyájáért, félrelévén minden önhasznot 
(mert hiszen ha az egész ország virágzik, minekünk van legna
gyobb részünk benne), ’s nem törekedvén másra, mint a’ haza 
boldogságára ’s az egész birodalom’ nagyságára, úgy hogy meg 
elhatározottabb ellenségeinket is kényszerítsük, hogy becsüljenek 
's utánunk igyekezzenek a'jóban? — Vis unila foitior; ezt tanulj.
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minden gyermek az oskolában, ’s ezt már e’ lapokban is sóhajt
va hozám elő.

Eldönthetlen bebizonyítására annak, milly keveset művelhet 
az egyes erő ’s igyekezet még a legdicsérelesb szándék mel
lett is, csak a már említett lángoló hazánkfiát, hires írót, fé
nyes országgyűlési szónokot hozom fel, ki szinte húsz evek óta 
ritka állhatatossággal igyekezik kedvencz ideáit a hon boldogi- 
tásáre létre hozni. És mégis valljon mennyire hajtható végre 
terveit?

A’ Buda-Pest közötti Ind nem áll még fen, ’s mikor jövend 
még létre! ’S nem láttuk e , hogy a’ kik drágán kínálták a’ ma
got, még az aratást is magoknak kívánták fentarlani, hasonlóul 
az oroszlán’ isméretes, nagylelkű osztályához. ’S valóban ki illy 
közhasznú, nagynemü vállalatoknál csak mérsékelt haszonnal 
megelégednék — ’s pedig már ez is milly summákat hajtana be!
_ a’ haza’ örök háláját szerezné meg magának, ’s neve még a’
legkésőbb századokon keresztül is az emberiség’ őrangyalai közt 
ragyogna. Mig pedig illy nagylelkű honfi nem találkozik, e’ vál
lalatra elég tehetőséggel ’s jótévő szándékkal, az állóhid csak 
a’ jámbor óhajtások közzé fog tartozni. *) P. F.

( Folytatása következik.J
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A z ál latok]* ól
értekezik Csaplovics.

Tuppy ur a’ Századunk' 47-dik számában ezt irá: „Cs. ur 
minden élő teremtménynek — a’ növényeknek is? ezek is élők 
lévén — ö n t u d a t o t  és ö n s z e r et e t e t tulajdonít’s ez által 
semmivel sem tesz kevesebbet, mint némelly régibb természet
vizsgálók,“ kik t. i. ,,a’ majmokat testvéreinknek nevezni nem 
átallák, állítván ’s reménylvén a’ nevelés által minden közlünk ’s 
közöttök levő hiány’ kipótolhalását, minden különbség’ elhárít- 
halását.“

A’ „növények“ miatti fricskát megérdemlettem, mert nem 
eléggé határozottan fejezém ki magamat; de én azt gondoltam: 
alig fog valaki találkozni, ki higye, hogy én , midőn a’ „dics
vágyról“ írok, ezt, t. i. a’ dicsvágyat, alma- és körtefáinknak, 
vagy épen kukoriczaszárainknak is tulajdonítani akarjam , melly 
dologban, t. i. ha valljon e’ növények csakugyan dicsvágyasok 
e, tudatlanságomat őszintén ’s örömest megvallom. Tuppy ur 
azonban, mint látszik, azok közzé tartozik, kikhez nem lehet 
eléggé világosan 's határozottan szólanunk, ha azt akarjuk, hogy 
félre ne értessünk. Meglepőbb volt ennél idézett szavainak többi 
része, melly szerint könnyen azt godolhatná valaki, hogy én a’ 
tennészetirásban (história naturális) eléggé járatlan vagyok a’ 
majmokat emberekül tartani.

* )  Hogy eddig miért nem jöhetett létre az állóhid, arról már régen 
felvilágosított  gr. Széchenyi „ V ilág“ czíiuii munkájában: „Töb
bek k ö z t ,  úgymond, csak azon szinte  bizonyos adat i s ,  hogy  
Pest  ’s Buda közt a ’ Duna 6— 10 lábnyira lejebb szállna,  ha mind 
azon akadály el lenne hár ítva ,  mcllyek folytában ’s kivált Mold
va s Gladova közt v a n n a k , ’s mellyek M agyarországnak úgy  
szólván egyedüli természetes csatornáját olly  magasra duzzaszt-  
ják —- elég annak megmutatására: hogy a’ mai teendők sorában 
egy  álló k ö - v a g y  vashid nem l e g e l s ő .— Ha legelsöbben épitetnék 
hid, s aztán rendeltetnék cl a ’ Duna, nem állna e hidunk mint 
e gy  hosszú labu gólya két városunk közt ? E g y  gólya vagv da
ruforma hidat pedig én legalább szépnek nem tartok.“ — Voltak 
kik meg nem foghatták, mikép szállhatna a’ Duna 6 — 10 lábbal 
lejebb, holott sok helyütt általányos mély sége  sem olly nag-v 
sőt a ’ gőzösök sokszor 4 láb v izet  sem találnak ’s zátonyra jut
nak; hacsak fel nem tesszük, hogy illy hely eken a’ Duna példáját 
követi Rajna rokonának ’s a’ föld alá búvik. -  De mindezen két
ségek csak vétkes scepticismus, mellyben jó magyar hazafi nem 
osztozhatik, mert avTOg ityu, ■ A’ szerk.

Illy járatlan azonban e’ tudományban még sem vagyok. Igaz, 
hogy ebbeli ismereteimet itt egy summában, mint valamelly hor
dozó-tányéron, elő nem adhatom; ’s azért kénytelen leszek csak 
némelly csekélységekre szorítani magamat, mennyi t. i. elég le
het annak megmutatására, hogy én majom-nevelőségre sohasem 
készültem.

Mindenek előtt úgy hiszem: bármi nagy előhaladást teltünk 
is eddig a’ természet’ isméretében, mi mégis alig jutottunk a’ 
természet’ roppant palotájának csak ajtóküszöbéig is. Annyit 
azonban mégis már látunk, hogy a’ teremtő teremtményei’ elő
állításában a’ legnagyobb sokaságot a’ legnagyobb különbféleség
gel tévé magának feladásul.

A’ sokaságot', mert az egész földgömb teli van élő lények
kel, mellyek’ legnagyobb része, sőt hihetőleg mindnyájan ismét 
más apróbb élő lényeket, névszerint állatokat, hordoznak ma
gokban és magokon (az élősdi és bélférgeket).

’S & különbféleségetnúnátn tekintetben, u. m. a’nagyságéban 
(kezdve az iszonyú czettől a’ láthatatlan ázalékféregig), formá
éban, táplálatéban, tenyészetében, tulajdonságok-, tehetségek- és 
élettartáséban ’stb. ’S e’ különbféleség nem csak az osztályokra, 
rendekre, nemekre és fajokra, hanem az egymikre (individua) is 
kiterjed. íg y , megfoghatatlan már maga az egyes állati arezok' 
különbfélesége. Ha találkozik is, például, e’ föld’ körülbelül 800 
millió lakosa közt itt vagy amott kél egymáshoz igen hasonló 
emberkép : tökéletes hasonlóságot azonban csak kettő között is 
még alig vett valaki észre, ’s ugyané’ végtelen változatosságot 
lehet és kell feltennünk az emberinem’ létezése óta született és 
elhunyt nemzedékekben , tehát az emberek’ m yriadjai közt. — 
Szintúgy van a’ dolog a’ többi állatoknál, hol az arezok’ végetlen 
különbözése inkább vagy kevésbbé szinte szembetűnő. A’ mi 
emberi nyelvünk sokkal szegényebb, semmint e’ határtalan vál
tozatosságom csodálkozásunkat is eléggé kifejezhetnők olly szűk 
téren, millyet egy állati arcz rendszerint elfoglal. — Közelíte
nek ehhez a’ teremtmények’ egyéb tekintetekbeni ellálhatatlan 
különbözései.

E’ különbféleségben egy nem kevésbbé csodálatos fokozatot 
vagy lánczolalot vehetni észre. Ugyanis nem csak az isinéretes 
három természetország, hanem azokban a’ külön osztályok, ne
mek és fajok sincsenek egymástól élesen elválasztva, hanem in
kább a’ legszebb átmenetekben egymásba folynak, úgy hogy a’ 
leggyakorlottabb ’s jártasabb természetbúvár is elakad, ha arról 
van szó, melly fajhoz, nemhez vagy rendhez kelljen e’ vagy 
ama’ természeti tárgyat sorozni, minthogy sok eh hez is amahhoz 
is tartozni látszatik.

így például az ásványországból a’ növényibe átmenetet ké
pez a’ kőlen (asbest), mellyet mint a’ lent vagy kendert fonni, szőni 
és papirossá gyártani lehet; igy ugyanazon ásványországból az 
állatországba átmenetek a’ klárizsok és tengeri csigák vagy kagy
lók. — Továbbá , a’ növény- és állatországot összekötik a’ ha- 
barezok (polypok), mellyeket a’ növényországból olly igen meg
közelít a' mimosu pudicu ;  ’s valljon az úgynevezett tengeri pál
mákat ’s liliomokat ki mondaná, alakjoknál fogva, állatoknak, 
a’ mik valósággal? — így a’ rák a’ rovarok (insecla) között 
elég közel áll a’ héjasokhoz (crustacea), a’ denevér ’s a’ repülő 
evet a’ madarakhoz; a’ vizi-ló (trichecus rosmarus) oroszlán
fóka (phoca leon.) krokodil és teknősbéka a’ négy-lábú állatok
hoz; végre a’ kigyó a’ halakhoz: legalább a’ menyhal sokban 
közelít a’ kígyóhoz.

Úgy az emberek közt a’ legnagyobb ’s teljesebb műveltségű
től kezdve az eskimoig, holtentotig, albínóig’s a’ buta cretinig 
szakadatlan fokozatot találunk minden tekintetben. Az utóbbiak
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(crelinek) elég közel állanak az orangutanghoz. A' majom tehál 
átmenetei az állattól az emberre, ’s még magok a’ majmok közt 
is megvan a lassú ’s fokozatos átmenetei az emberhez ^"hason
lóbb farkatlan- ’s rövid farkúaktól a’ hoszabb farkúakra ’s ii"v 
a’ többi állatországra.

De mindezen különbözések olly annyira állandók ’s változat
lanul megállapítottak, hogy minden , ki a’ természettel csak va
lamennyire megbarátkozott is , hasonlóságról szólhat ugyan, de 
sohasem egyenlőségről; ’s igy a’ fajnak vagy egyminek nemesí
téséről igen, de sohasem az alsóbb fokúnak egy felsőbbre ki
műveléséről s felemeléséről, következéskép sohasem arról, hogy 
egy majom emberré neveltethetik. — Mert bármilly közel állanak 
ezen osztályok egymáshoz, mégis lényegileg különböznek ’s kell 
is kiilönbözniek, úgy hogy nincs semmi mód és semmi lehetőség, 
valamelly fajt egy osztályból kivenni ’s másba, legyen ez akar 
magasb akar alacsonyabb, áttenni.

Ugyanis a’ teremtő minden teremtményt ellátott arra való 
eszközökkel, tehetséggel és tulajdonokkal, hogy létezzen és 
szaporodhassék, de csak magához hasonlókkal szaporodhassék, 
— ezentúl semmivel. Az állatok és az ember közt azon nagy kü
lönbség létez, hogy amazok sokkal kevesebb ápolás mellett ’s 
idő alatt fejlenek ki, ’s a’ szükséges ruházatot is a’ természettől 
kapják, még pedig párjával: egyet telére, egyet nyarára. .Sőt 
a’ madarak egyegy palaczkocska olajat is kaptak, mindig ma
gokkal hordozandót, mellyel toll-egyenruhájokat megkenhessék. 
Fésűje, keféje mindenik állatnak van. — De lakhelyet is sokkal 
könnyebben talál, vagy nélküle könnyebben ellehet az állat, 
mint az ember; vagy pedig annak építésére — mint a’ hód, a’ 
hangya ’stb. — magától a’ természettől meg van már tanítva. 
Továbbá, az állatok’ tápláléka egyszerűbb ’s áltatok jobbára 
már készen találtatik; betegségeiket önmagok gyógyítják; kö
vetkezéskép sem polytechniai iskolákra, sem academiákra, sem 
gyárokra, sem kávéházakra, orvosokra, gyógyszeresekre ’stb. 
nincs szükségök, és semmi egyéb dolgok, mint hogy egyenkint 
vagy seregesen eledelök után járjanak ’s fajukat szaporítsák. 
E’ végre pedig, mint már mondottam, minden szükséges, néha 
csodálatot gerjesztő tehetségekkel vannak felruházva.

Ellenben az ember meztelenül, tehetetlenül ’s tudatlanúl 
születik, ’s társasági állapoton kívül nem élhet meg; követke
zőleg táplálatáról, melly az állatokéinál sokkal különfélébb, ru
házatáról és lakhelyéről magának kell gondoskodnia. Hogy ezt 
megtehesse, ehhez, igenis, mind testi mind szellemi tehetse
gekkel fel van ruházva, valamint ahhoz is ,  hogy a’ társasági 
viszonyaiban megkivántató, különféle inlézvényeket ésszel fel
foghassa és létre hozhassa.

Mártsak e' kevés vonásokból is észrevehetni, miszerint 
nekem soha eszembe sem juthatott a’ majmokat kis-öcséimmé 
fogadni, vagy legalább majomacademiákat állítani fel, melly ék
ben azok emberekké, tehát bognárokká, kovácsokká, vagy épen 
ügyvédekké, nevelőkké ’stb. képeztessenek. — Jóval is könnyebb 
volna, az emberekből csinálni majmokat, miután erre sokban 
közöttök igen erős hajlamokat és képességeket találunk; s már 
maga az embernek majom-egyenruhába átöltöztelése is bizony
nyal inkább gyakorolható, mint a’ majmoknak szőrükből és bő
rükből kivetkeztetése. —

Igen természetes, hogy mások’ ismérethiányát leginkább 
olly dolgokban vesszük észre, mellyekben magunk jártasok va
gyunk. így Tuppv urnák is feltűnhetett az én tudatlanságom. O 
felsobbségét ’s mélyebb isméreleit, mellyek egy nevelőnél csak
ugyan inkább is feltehetők, mint egy puszta tudományked\elő
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nél (dilettánsnál), miilyen én vagyok— következő'állításaival 
bizonyítja be:

1. „Az öntudat és önszeretet kizárólag az embert’illeti.“
2. „Az állat magát, mint én -l, a’ tárgyaktól ’s ezeket ma

gától meg nem különböztethetvén, nem tudja, hogy ő van, mint 
azt sem, hogy világ van.“

3. „Minden egyed állat mai napon is olt kezdi ’s végzi élte’ 
pályáját, hol a’ paradicsomban telte azt.“

4. „Az egyed ember nem csak az egész emberiségnek, ha
nem az istenségnek is, kinek képére van teremtve, képviselője.“

5. „Az ember testből ’s halhatatlan lélekből áll.“
6. „Az ó világ az érzelemnek, a’ középkor az értelemnek, 

az újabb kor az észnek hódol. A’ francziák az érzelemnek, az 
angolok az értelemnek, a’ németek az észnek hősei.“

Ezen szép és igen mélyen gondolt tételeknek utolsó hárma 
ez úttal érintetlenül maradhat. Ugyanis a’ 4. pont alatti inkább 
az egyházi szószékre, mint a’ Századunkba 'agy egy természet 
isméreti értekezésbe illik. Nem szükség: sacra miscere pro- 
fanis. Az Isten’ képérőli, igen tiszteleles, mózesi képes kifeje
zést bízvást békében hagyható Tuppy ur, mert az egészen mást 
jelent, mint ő alatta érteni látszik. De mi az „egész emberiség
nek képviselőségét“ illeti, szerelném T. urat kérdeni, valljon 
látotté már ő illy es képviselőségre az egész emberiségtől va
lamelly „egyed embernek“ adott megbízó levelet, vagy adott e 
maga hasonlót valakinek? Én legalább még nem adtam senkinek, 
de nem is adnék az európaiak’ legnagyobb többségének sem 
(mert a’ többség mindig és mindenütt ostoba), annál kevesbbé 
választanék egy negert, albínót vagy cretint képviselőmül. Az 
istenség’ képviselőségérőli mondat nekem igen magas, igen ért
hetetlen , ’s azért arra nincs is semmi megjegyzésem.

Az 5dik pontra igen is sokat lehetne mondani; de a’ hal
hatatlanság szinte nem a’ természettanba, hanem a* vallástan
ba tartozik. ’S az ember’ sajátképi, belső alkata általában az em 
béri tudásnak leghomályosabb részét teszi, valamint már maga 
az élet' fogalma is az embernél szintúgy mint az állatnál vagy 
a’ növényeknél. Én legalább, megvallom, bármennyit olvastam 
’s gondolkodtam is e’ tárgyról, épen semmi kielégítőt sem tudok 
mondani arról: mikép élek, látok, hallok, szaglok, gondolkodom 
vagy gondolkodhatott!; ’s kérem igen szépen T. urat, fejtse meg 
ezt nekem. Erit milii rnagnus Apollo! —

Végre a’ 6. pont alattiak csak igen önkényes ’s igy nagy 
igazítás alá eső, világtörténeti és népismértetési állítások, mily- 
lyeket különben tréfáknak is szoktunk nevezni. Épen nem ár
tana, ha T. ur az angolokról és németekről dicsért eszességgel 
egy kissé közelebbről volna isméretes; akkor talán e’ balgalag- 
ságokat nem is irta volna.

így tehát, amaz állítások’ három elsejét illetőleg, csupán 
az állatokról fogok itt szólam'. — Tuppy ur az állatok’tehetségei
ről ’s tulajdonságairól úgy beszél, mint csak egy tökéletes ismén» 
beszélhet, azaz olly határozottan ’s egyszersmind körülményesen, 
hogy az embernek akaratja ellen is azon gondolatra kell vetemedni: 
Tuppy ur többet elköltött már egy pár font sónál az állatokkal, 
vagyis velők a’ legbensőbb meghittségben élt, 's azokat minden 
tekintetben, fültől farkig, keresztül - kasul tudja, látja, ismeri.

(Folytatása köveiken k .)

A’ francziák, az angolok és a' szabadság.
Valóban szinte comicai a’franczia elvont liberálisok’ dühe az 

angol királyné' koronázása’ hírére. Egyszerre megtagadnak az 
angoloktól egészben és egyenkint, radicalaiktól úgy mint min



il.-n másoktól (a francziák közt nagyra nőtt Leader és Mo- 
lesir.orlh urakat kivéve), minden emberi józan észt. „Értik ugyan 
:iz arithmeticát — igy fakadnak ki — de egy szikra logicájok 
sincs; az általányos ideáknak egészen hiával vannak; a’ fran- 
czia az egyetlen nemzet, melly általányos fogalmakkal bírj a 
legvastagabb bőrű franczia ultra és legitimista kevésbbé ittas a 
monarchiától mint O’Connell ’s az angol radicalok; a’ legitimista 
legalább a’ törvényszerűséget saját hasznáért szereli ’s nem 
mint az angol radical gyönyörködésből.“ Tehát bizonyos, a’ fran- 
ezia demagógok’ szemeiben az angolok nem egyebek, mint megan
nyi buták. Szerintök az angol nép rongyokban ordítoz ide ’s tova; 
de hogyan ordítoztak tehát a’ sansculotte-ok? úgy látszik, nad
rág nélkül jártak; nadragtalanul járni ’s az erénynek kétes isten
nőjét a’ diadalkocsiban hurczolni valljon kevésbbé hitvány e? Ha 
nadrágtalanokkal 's veres sipkásokkal pompáznak, ’s a’ democra- 
iiának ’s népszabadságnak fő fokául Robespiere’ hóhérkormá- 
nvát magasztalják, akkor csakugyan kissé kevesebb megvetéssel 
kellene az angol nép’ szellemi korlátoltságára lenézni, mivel vallá
sát még fentartja, mivel politicai nagyság iránt még tisztelettel 
viseltetik. Jó lenne ez uraknak a’ dolgot egyszer megfordítni, 
komolyan kérdezvén magokat: mit fognának az amerikaiak, e’ 
valódi democraták, egy olly kormányhoz mondani, minő Robes- 
piere ur’ democrata kormánya volt? — Adnék csak egyszer 
theoterizáló demagógjaink’ kezébe a’ kormánypálczát. Túrják fel 
mindazon gyanű-rendeleteket, mindazon nyaktilókat, mindazon 
utálatos agyonlövéseket ’s vizbefúlasztásokat összevéve: mi leend 
képe Párisnak ’s egész Francziaországnak e’ clubbkormány alatt? 
Valamennyi bolt be fog záratni az egész országban, a’ bankierok 
fizetéseikkel megszünendnek, a’ birtokosak tőkéiket beváltand- 
ják ’s kivándorlanak. Avvagy tegyük fel, hogy ellentállás mu
tatkoznék, akkor olly gyilkolás és felekezetháborű keletkezik, 
minő még Marius3 és Sulla idejében sem vala látható. Lehet, 
hogy az angolok’ szabadsága kevésbbé elvont, kevésbbé logica- 
\s theoriailag tökélyes, mint Rousseau János Jakab’ rendszere, 
mellyet demagógjaink még mindig utánpetyegnek ; de ezen sza
bályszerűséget megengedve is, hol fog több individuális szabad
ság tiszteltetni, Robespiere’ demagogi köztársaságában e , vagy 
az arislocratiai Angliában és az angol Amerikában? Adassék bár 
választás a’ bár m el ly o s z t á l y ú ,  bár me l l y  g o n d o l k o z á 
sé,  b á r m e 11 y f e l e k e z e t ű  müveit francziának, Odilon-Bar- 
rol vagy ljufayelle generáltól kezdve Berryer vagy Fitzjames 
urakig, hol szeretnének inkább élni, Francziaországban e a’ 
c o n v e n t ’ korában, vagy Törökországban, vagy a’ nagymogul’ 
udvaránál. Mindannyi democrata és mindannyi aristocrata egy 
szívvel lélekkel igy szóland: „ezerszer inkább a’ mexicoiak kö
zött Montezuma és emberáldozatai alatt, chinaiak és törökök 
közt, mint rendszeres és sophisticus hóhérok alatt, minők Ro- 
bespiere és Murat ’s a’ convent’ egyéb fő czinkosai voltak.“ 
Ezen szabadság a’ pokol’ anlicipált képe.

E l e g y .
^  e i mar ,  jul. 8. Egy szomorú eset néhány nap óta egész 

W e i m a r t  elrémíté ’s nyughatlanná tévé : ott t. i. egy kis gyer
mek, 2 72 esztendős, férjannyal (egérkő, arsenicuin) megmér- 
gezett sodort evett, mellyet egy isméretlen ember ada neki; 
minek következtében hirtelen megholt. Már több mint 50 tanú

hallgattatott ki, mindnyájan a’ gyászoló család’ szomszédi, de, 
fájdalom, még elegendő gyanú senkire sem hárámlott. Csak 
némi csekély nyom után látszik járni a’ vizsgáló bíróság. Mint 
mondják, a’ szomszédos Erfurtban is hasonló gonoszság követ- 
tetett el. Senki sem akar már többé kolbászt és sodort enni. 
Még a’ kútakat sem tartja biztosaknak a’ megijedt nép. A’ gyógy
szeresek naponkint ételek’ ’s italok’ chemiai vizsgálatával fog
lalkoznak. A’ gyermekek szoros vigyázat alatt tartatnak. Vajha 
itt a’gonosztevőnek fölfedezése ’s megbüntetése által minél előbb 
helyreállana a’ nyugalom ’s megelégedés!

Brüsselből jul. 9kéről Írják: Tegnap délutáni 3 órakor a’ 
park-részben két lüttichi kertésznő 24 kosár szamóczát (földi 
epret) bocsátott árúba, mellyeket tegnap reggel a’ Maas’ part
jain szedtek. E’ szorgalmas asszonyok vasúton jöttek ide, gyü
mölcsüket jó nyereséggel azonnal eladák ’s még jókorán utaz
tak vissza Lüttichbe, erős szándékkal, speculatiojokat ezután is 
folytatni. Hasonlóul már halászokat is látni egy idő óta Brüssel’ 
utczáiban. kik még este Ostendeből indulnak el, halaikat eladják, 
’s még elég korán érnek haza. Nem is kételkedhetni, hogy Brüs- 
selben nem sokára egész bazárunk (árupiaczunk) leend, hol a’ 
tartományoknak vasúton ide szállított legnemesb gyümölcsei igen 
jó áron kelendenek.

A’ Great-Western kilenczvenkét utazót hozott magával, 
kik nem dicsérhetik eléggé a’ hajó’ kényelmességét ’s könnyű 
haladását. A’ gőzösökkeli utazás’ lehetsége tengeren most már 
minden kétségen túl van, de még mindig kérdés, valljon lalál- 
kozandanak e mindig elégséges utazók a’ nagy költségek’ fe
dezésére, főkép mivel itt, mint látszik, igen nagy versenyzés 
támadand, a’ nagy hely pedig, mellyet a’ gépelyek, szén 
’s viz elfoglalnak, nem enged igen sok tért az árúféléknek. 
Azonban politicailag tekintve inkább szerencse, hogy, midőn 
annyi gonosz lélek fegyverkezett fel, a’ két ország (Anglia ’s az 
amerikai szabad statusok) között meghasonlást okozni, épen most 
kelt létre e’ vállalat, a’ két nemzetet szorosabb ’s barátsá- 
gosb kapcsolatba hozni ’s ez által újabb anyagi összeköttetése
ket eszközleni, a’ mi természetesen minden komoly meghason- 
lást mindinkább nehezítni fog.

Junius’ 29ke ’s 30ka közötti éjjel K a i s e r s h a g e n  nevű 
faluban, Mühlhausen mellett Thüringenben, gyuladás támadott, 
„melly“ — mint a’ gothai hírlapban, jul. 3ról, szorul szóra mon
datik — ,,150 laképület közül, mellyeket e’ falu számlál, csak 
hetet m e n t e  m e g  a’ l á n g o k ’ dühé t ő l . “ — Ehhez az (lest. 
Beobachter e’ megjegyzést teszi: „Olly gyuladásnak, melly a’ 
lángok’ dühétől megment, csakugyan a’ legmegfejthetlenebb ter
mészeti tünemények közzé kell számíttatnia.“

Párisban egy valaki fogadott, hogy hétfőn a’ párisi, kedden 
a’ londoni, szerdán a’ brüsseli operában fog megjelenni, ’s csü
törtökön pontban esti 6 órakor a’ Café de Parisban vacsoráland. 
Már több tétetett 1000 Lajos-aranynál e’ fogadásra.

A’ london-birminghami vasúton nem rég 3 vontató-gépelyen 
1632 juh szállíttatott. Az idő és költségkímélésen kívül ezáltal 
(minthogy az állatok nincsenek elfáradásnak kitéve) még 5 — 7 
pctnyi nyereség eszközöltetik az állatok’ jóságán.

Pozsonyban.
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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Vasutak Magyarországban.
Horváth. János’ értekezése.

Most, midőn a’ vasutak iránti részvét már annyira — ’s 
méltán — elterjedt hazánkban, hogy mellettük törvényhatóságok 
is felszólalnak, és rövid idő múlva ez leend honi privát és köz 
értekezéseink’ főbb tárgya: szükségesnek véltem ez ügyben né
zeteimet nyilványosokká tenni, ’s azon közelebbiisméreteimet, mel- 
lyeket összeköttetéseimnél fogva sokkal bővebben szerezhetők, 
mint földieim’ nagyobb része, röviden előadni, hogy azon érde
mes honfiak, kik a’ vármegyékben ’s ezáltaj az országgyűlésen 
e’ tárgy iránt tanácskozni fognak, a’ dolog’ valódi fekvéséről 

N eleve tökéletesen értesítve legyenek. Mert olly vállalatoknál, 
mellyek annyiféle tekintetnek ’s felszámításnak alávetvék, csak 
a’ mindenoldalú felvilágosítás vezethet jutalmas eredményhez.

Hogy azon két társaság, mellyek’ egyike a’ Ferdinand- 
császár’ éjszaki pályájára, másika a’ becs-triesztire legfelsőbb 
szabadalmat nyert, már hathatósan munkához is fogván, mel
lékszárnyakat kíván Pozsonyig — ’s idővel hihetőleg tovább 
is — építeni, közönségesen tudva van, ugyszinte az is, hogy a’ 
trieszti pálya’ társasága, mellynek báró Sin a főbb tagja ’s vezére, 
Bécstől a’ Duna’ jobb partján Pozsonyig ’s Győrig már kivált
ságot is nyert ’s élőmunkáit el is kezdette. A’ Duna’ bal partján 
építendő vasút azonban, úgy látszik, szinte kedvezést nyert az 
ország’ nagy része előtt; miután ns. Pozsony vármegyének fel
szólítása **) máris viszhangra talált, ’s hihetőleg még na
gyobbra találand, úgy hogy itt egy hatalmas — hasznos e vagy 
káros, még nem tudhatni — vetélkedés bizonnyal előre látható. 
De kérdés, valljon mindazon nagyérdemű közönségek, mellyek 
az egyik vagy másik vonal mellett most vagy jövendőben nyi
latkoznak, ismérik e tökéletesen mindazon viszonyokat ’s körül
ményeket, mellyek csak közelebbi állás- és szorgalmatosb vizs
gálatnak lehetnek eredményei, ’s mellyeknek tökéletes ismerete 
egyedül képes botlásoktól megmenteni, millyekbe illy szövevé
nyes tárgynál igen könnyen eshetni.

Mielőtt e’ szárnyutakról — mellyek a’ magyar vasutak’ talp
kövének tekintethetnek — nézetiinet előadnám, szükségesnek 
vélem a’ két pályának, mint azok tervezvék , közhasznú tekin- 
tetbőli összehasonlítását előrebocsátani, állításaimat szilárd ala
pon nyugvó adatokra támasztván, ’s azokról, mint hiszem, min
denkor felelhetvén is.

I. Ö s s z e h a s o n l í t á s a  
a’ Becstől Pozsonyig vezetendő k é t  vasút’ terveinek.

1. A’ D u n a’ b al p a r tj á n az éjszaki pályának állomás
helyétől, melly a’ Práterben van, Wagramon , Gänserndorfon 
’s Dévénen keresztül Pozsonyig nyúló vonal hosza körülbelül 
35,500 ölet vagy 87/8 német mérföldet tesz. — A’ Du n a  jobb

* )  Nem hallgathatjuk el hálás köszönetünket az előttünk egyébkint 
ismeretlen beküldő urnák ezen minden tekintetben n agyérdckü’s 
k ö zh aszn ú ,  valamint r i tka  dologismérettel irt  é r tekezéséé r t ;  
óhajtván , hogy belőle e ’ nevezetes tárgynak  olly mindenoldalú s 
kimerítő vitatása támadjon , melly bői a ’ tá rg y ’ valódi fekvése ’s 
igy a ’ nemzeti haszon’ holléte napfényre ’s köz tudomásra jusson.

* * )  L ásd  a ’ Hírnök’ 45. számát. A’ szerk.

part ján ellenben azon vonal’ hosza, melly a’ győri pályának 
a’ Belvedere-vonal melletti állomáshelyétől kezdve, Lanzen- 
dorfon, Himbergen, Trautmannsdorfon, Lajta melletti Bruckon, 
Bohraim és Köpcséuyen keresztül Pozsonyig tart, mintegy
37,000 öl vagy 9* **)/4 mérföld.

E’ szerint a’ Duna’ bal partján levő vonal csak 1500 öllel 
/s mérfölddel rövidebb a másiknál, mi a’ gőzkocsizásnál 

csak 4 — 5 órapereznyi különbséget tesz, mellyel az utazók 
hamarabb fognának megérkezni a’ bal mint a’ jobb parton; de 
mivel a’ bal parti pálya Dévén mellett ’s innen Pozsonyváralján 
(Zuckermandl) keresztül Pozsonyig igen nehéz járatú földre esik, 
’s élesebb kanyarulatokat kell nyernie, mellyek lassúbb járást 
kívánnak: e’csekély különbség hihetőleg egészen ki fogna egyen- 
líttetni. Azon késedelem, melly az utazókat a’ jobbfelőli pályán 
azalatt érendi, mig Eécsben társaságkocsin (omnibus) a’ Belve
dere-vonal melletti állomáshelyre, ’s a’ pozsonyi hajdúidnál levő 
állomáshelyről szinte társaságkocsin ugyanazon hídon keresztül 
a’ városba jutnak, nem leend nagyobb, mint a’ Duna’ bal part
ján; mert Becs és nagyobb külvárosai, kivált a’ Wieden, hol 
a’ pozsonyi utasok le szoktak szállani, közelebb feküsznek a’ 
Belvedere melletti állomáshoz, mint az éjszaki pályának a’ Prá
terben levő állomásához, ’s másfelől Pozsony váralja’ helyzete 
Pozsonynál a’ Duna’ bal pártján egy, a’ nevezett város’ közepé
hez közelebb eső felülési hely’ létesítését meg nem engedi. — 
De ha a’ becs-győri vasútnak aziránti javaslata , hogy állomását 
Schwarzenberg herczeg’ bécsi kertjében készíthesse , elfogad
tatnék: nem szenved kétséget, miszerint az a’ Duna’ bal part
jához képest még nyereségesb volna.

2. Azon mellékszárny, mellyet a’ Duna’ bal part ján  
Pozsonynak az éjszaki pályával összekötése végett, Gansern- 
dorftól Neudorfon ’s Dévénen keresztül kellene építeni, mintegy 
19,500 ölnyi vagy 47/8 mfdnyi hoszaságot fogna nyerni, ’s azon 
nagy nehézségek, mint a’ Morva vizén általjárás, a’ Dévén mel
letti építés, hol egy tunnel javasoltatolt, továbbá szinte az épí
tés Dévéntől Pozsonyváraljáig és Pozsonyig, a’ Duna’ meredek 
és keskeny partjain, e’ mellékszárny’ szilárd létesítését legalább 
is l*/4 millió ezüst forintny i nagy summán alól nem engednék meg. 
— De ha ez utóbbi akadályok’ elkerülésére egy, a’ neudorfi he
gyeken és a’ kálvárián keresztül Pozsonyig vezetendő pályát 
hoznának javaslatba: úgy a’ jobb parton levő vasul azt a’ szín
vonal’ (niveau) tökéletességére s a’ járás’ gyorsaságára nézve 
felülhaladná. — Ellenben a’ jobb parton a’ győri pályát, 
Pozsony’ 's Bécs’ összekötése végett, csak a’ Köpcsénytől a’ 
dunai hajdúidig terjedő egyenes és 3/4 mfdnyi hoszu téren kelle
ne szárnyvonallal ellátni, ’s ezért legfelebb V4 millió ezüst 
forintnyi kiadást tenni.

E’ szerint a’ pozsonyi szárnyul’ építési költségei az éjszaki 
pályától egy millió ezüst frttal nagyobbak, mint a’ győri pályá
tól; riúből következik, hogy az utóbbin minden kár nélkül jóval 
kevesebb utazásbér szabathatik Bécs és Pozsony között, s hogy 
ennélfogva az éjszaki pályának Pozsonyig nyúló szárnya teljes
séggel nem leend képes a’ győri pálya’ versenyét kiallaní, « 
ezért csak veszteséget fogna okozni p’ vállalkozóknak.
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3 . \ 7. éjszaki pálya elsőbbséggel látszik birui a' gyón pálya- 
felett, mivel amaz faluddal vonul keresztül Becsnél a’ Dunán, 
ezen pedig az utasoknak társaságkocsival keilend átmenniük a’ 
pozsonyi hajóhídon. -  A' felébb mondottak szerint ennek nincs
semmi befolyása az utazás' több vagy kevesebb ideig tartására,
's a közösülés a' győri pályával csak a' jégjárás rövid ideje alatt 
szakad félbe, midőn t. i. Pozsony’ hajóhidja elszedetik. De ha 
megfontoljuk, hogy a béési dunahidnak egy részét majd minden 
esztendőben elszakasztja a jé g ; hogy a' Morva feletti vaspalya- 
hidra a' Duna’ visszatorlasztó jegétől ugyanazon sors várakozik; 
hogy ezen hidak néha sok napig zárva tartatnak a’ jégjáráskor; 
ho<ry a télnek e’ szakában úgyis csak kevés utazó találkozik; 
véo-re hogy télen általában, az éjszakamerikai 's linzi pályák' ta
pasztalásainál fogva, a' vasúti közlekedés, mig hófuvatagok van
nak, nem gyakorolható: csakhamar meggyőződünk a* felől, hogy 
a" Duna’ bécsi fahidjainak haszna a' pozsonyi publicumra nézve 
nem nagv, s nem adhat okot egy második, illy költséges vasút 
építésére. — Ha pedig a' bécsi dunahidak el vannak szakasztva: 
akkor a’ közösülés a’ Duna’ jobb partjával, tehát Béccsel is, 
sokkal korábban helyreáll Pozsonyban mint a’ Morvamezőn, mivel 
Pozsonyban e’ végre minden hajó 's más egyebek elkészíttetvék, 
mi Bécsben nem történik. — Másfelől itt talán hely én van azon 
észrevétel, hogy a’ győri pálya, ha kirekesztőleg eszközli Po
zsony’ és Bécs’ összeköttetését, olly kedvező viszony okba jöhet, 
mellyek megengedik annak a’ Dunán Pozsonynál egy álló-hid 
létesítését Magyarország’ nagy hasznára, holott ellenkező eset
ben illy terv' kiviteléről soha álmodni sem lehetne.

4. A’ Duna' bal partján Bécstől Pozsonyig nyúló pálya egy 
puszta vidéket metsz keresztül, melly majd épen semmi közö
sülésben nem áll Pozsonnyal, ’s csak csekély helységeket tesz 
összeköttetésbe a’ nevezett két fővárossal. — Ellenben a’ Duna’ 
jobb partján levő pálya közvetve vagy közvetlenül egyesíti Po
zsonyt Köpcsénnyel, Lajta melletti Bruckkal 's majd mindnyá
jával azon számos malmoknak és helységeknek, mellyek a' he- 
gvi folyamok melleit Bécs-ljvárosig feküsznek, mellyek évenkinl 
igen nagy mennyiségű gabonát 's egyéb termékeket kapnak Po- jj 
zsonyon keresztül őrlés ’s Bécsbe küldés végett, és igy élénk kö
zösülésben állanak Pozsonnyal. Mindenkinek meg kell vallania, j 

hogy — minden más hasznot mellőzve — egy edül ezen, a’ föld’ 
természetében fekvő viszonyok döntik el szükségkép a' kérdést 
a' Duna’ jobb partján építendő vasút’ részére, ’s a’ tovább für- ; 
készo előtt annak is világosnak kell lenni, miért létezik századok 
óla a‘Duna’jobb partján két csinált országút Bécstől Pozsony nak, 
t. i. az egyik Haimburgon, a’ másik Bruckon keresztül, mig a' 
Duna’ bal partján csak egy hitvány gyepűt találtatik. — A' kö
zösülés mindig a’ legjobb irányt keresi, ’s már régen tört volna 
utat magának Pozsonytól a’ bal parton, a' Bécsnél eleitől fogva 1 
létező állóhidi összeköttetést használandó, ha az nyereségesb lett 
volna; mert hiszen .Magyarországnak két harmada ’s Erdély 
mindig a' folyam' bal partján feküdtek. De igy a’ pozsonyiaknak 
és a dunamelléki alsóbb vidékeknek nincs mit keresniük a’ Mor
vamezőn, 's csak arra találnak alkalmat, hogy kereskedésüket 
a' Duna’ jobb partján terjesszék ki.

Ebből következik továbbá, hogy a’ jelen esetre alkalmaz
tatható az ausztriai vasut-törvenyek’ külföldi (űrlapokban megje
lent tervének ama- §-a, melly szerint második vállalkozó félnek 
meg nem engedtetik, egy másik, ugyanazon rendeltetésű vas
utat állítani a publicum’ használatára, melly vasút’ czélja, ugyan
azon \égpontokat egymással kapcsolatba tenni, a’ nélkül hogy 
a pályavonalon uj, kereskedési tekintetben fontos közbeneső 
pontok érintessenek.
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nem ad okot arra, hogy hozzá uj, fontos pályák kapcsoltassa
nak. — Ellenben a’ jobb parti pálya által, Pozsonytól Köpcsé- 
nyen és Bruckon keresztül, annak idejében eszközöltethetni fog
a’ Fertő tavának nyugati partján fekvő nagy helységekkel, to
vábbá Kis-Martonnal és Sopronnal a’ fontos egyesülés, melly 
pálya egyszersmind lehetővé fogná tenni a’ Triesztből jövő, Po
zsonyba rendelt árúczikkelyeknek egyenes utón Magyarorszá
gon keresztül szállítását, a’ nélkül hogy Bécs felé kellene 
kerülniük, továbbá e’ pálya jobb összeköttetést volna szerzendő 
Felső-Stájerországgal, melly összeköttetésnek, a’ magyar ter
mékeknek e’ hegyes tartományba küldözései’ tekintetéből, Ma
gyarországra nézve sokkal nyereségesbnek kell lennie, mint ha 
vasúti közösülés létesíttetnék Morvaországgal, melly úgyis bő
ven el van látva gabonával.

Ha az éjszaki pályának főczélja a’ Pozsony felé vezetendő 
mellékszárny útra nézve csakugyan az, hogy ez által Morvaor
szággal összeköttetés eszközöltessék: jobb volna, e' szárny utat 
nem Ganserndorfnál, hanem A/igern-tn felül kezdeni, mert a’ 
Morvába 's onnan utazók ez által nem -csak közel 1 */„ mfdnyi 
utat kímélnének m eg, hanem a’ morvabidnak jelenleg javaslóit 
felette veszélyes és költséges építése is olly helyre tétethetnék 
áltál, hol az sokkal több hasznot fogna hajtani.

A' felebb mondottakból kétségtelenül következik, hogy 
Bécsnek Pozsonnyal a’ Duna’ jobb partján a’ győri pálya által, 
mellyet már 0  Felséye kegyelmesen jóváhagyni meUóztatotl, 
eszközlendő összeköttetése mind Magyarország’ közlekedésének, 
mind a’ vállalkozók’ hasznának sokkal jobban megfelelő, mint a’ 
bal parti pálya, és hogy ez utóbbi, ha mégis legfelsőbb helyben
hagyást fogna nyerni ’s létesülni, az éjszaki vasút’ mostani rész
vényeseinek bizonyosan csak kárukra lenne, mivel az építésre 
megkívántaié tetemes tőkepénz ’s a’ győri vasúttal és dunai gőz- 

\ hajózással kiállandó verseny teljességgel nem engednek illő jöve
delmet reményleni.

(  Vége következik.)

Torontáli intézetek.
T. n. T o r  on tá l vármegye, a’ jó és hasznos iránt meleg 

részvéttel gerjedezvén, a’ közelebb lefolyt években, két i n t é 
z e t n e k  vetett alapot. Egyike ezeknek ,,a’rabok’ czélszerű fog- 
lalkodtatását“ másika pedig, ,,a' megyei szolgálatban elaggott sze
gény tisztviselők’, illetőleg özvegyeik’ és árváik’ segedelmezését*k 
tárgyalja. Ezen „torontáli intézetek’*4 történeti ismértetéseül kö
vetkezők érdemelnek említést.

Meg lévén győződve Torontál’ rendei a' felől, mikép a’ 
rabokat nem csak fenyíteni, hanem jobbítani szükség : 1837ik év
ben javaslatba ’s határozatba hozták egy munkaház felállí
tását ; 's e’ czél’ elérhetése végett legelőbb is tökepéuzt rende
lének önkény es adakozás' utján gyüjlelni; magát az intézet’ kül- 
és bel-alkatjál akkor ítélvén legczelszerűbben meghatározható
nak, ha az adományok’ mennyisége tudva leend. Lelkes buzgal
máról közönségesen tisztelt másod alispány Beodrai Karálsonyi 
László ur bizaték tehát arra meg: bírná ajánlásokra a' megyei 
birtokosokat 's tisztesbeket. Minő leikesűlettel fogta föl ezen 
ügyet Karátsonyi László ur, szép tanúságot teszen arról felszó
lítási levele, mellyet a' torontáli földesurakhoz illy tartalomban 
intézett:

„Fanyar és kínos érzelmekkel döbbenti meg az erényes férj 
űkebell azon borzasztó látmány: midőn több vétekbe sűlyedte- 
ket, vad indulalú czinkosokat ’s könnyelműség vagy elcsábítás
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által bünáldozattá fajultakat szemlél csörgő vasba verve ’s né
hány ölnyi térbe szorítva tespedni. A’ fenyílő igazság’ szilárd 
ítélete kárhozlatá a’ személyes és vagyonbeli bátorság’ ezen 
konok elleneit rabságra; — megköttetnek az orozásra ’s gyi 
lókra szokott kezek, hogy a jólelku polgárok’ vagyoniban és 
személyén liivatalanul ne dulongjanak; — keserves sujtásokkal 
bűnhődik a’ gonosztévő marczona tetteiért, hogy jobb útra ve
zéreltessék, ’s másoknak intő például szolgáljon.“

„Mig a’ vétekdüh’ mérges forrása ki nem apad: kell és 
szükség büntetésnek lenni. Társas élet’ elveiből emelkedett jog 
és igazság ugyan e z ; de a' büntetés’ módja és neme ’s a’ rab- 
lánczra fűzöttekkeli bánalom annál komolyabb megfontolást ’s 
czélszerűbb kivitelt parancsol, minél sajnosabb ezen igazság. — 
Lélekrázó ’s emberiséget alacsonyító fenyíték a’ testi büntetés; 
hanem a’ gyalázat’ érzése többszöri ismétlés után ellebben a’ 
a’ veretettnek arczárói; kínjait a’ megkeményült szív fokonkint 
könnyebben tűri, ’s végre a’ jobbulás’ reményének szemérmet
len fásultság daczol. A’ gyakori esetek ’s ezek’ mindennapisága 
másfelől elvesztik lassankint intő hatásukat, és a’ czélzott példa
adás gúnymulatsággá aljasodik ! — Mélyen megilletődve ’s epesztő 
bánat közt vélné továbbá a’ hiszékeny emberbarát a’ börtönök’ 
szűk üreibe zártakat busongani, — ’s embertársai’ illy szomorú 
helyzetén szánakodó sóhaj röppenne melléből. Azonban a’ bű
nösök’ zárlaka vétektanya. Borzalmas oktatásokat suttog a’ vén 
czinkos az ujoncztolvaj’ füleibe; regényes alakban rajzoltatnak 
a’ véghezvitt csínyok, úgy hogy az eltántorodott ifjú, tanult 
gonoszkint kerül ki a’ fogházból, ’s mint mételyes hírnöke az 
áltanulmánynak, többeket elkábít a’ gonoszság’ ingerével; mert 
a’ neveletlen népre könnyebben ’s hatalmasabban tapad a’ rósz a’ 
jónál. Dolog és foglalatosság nélkül üldögélnek a’ sötétség’ e’ 
veszélyes fiai börtöneikben, ’s ártalmatlan helyzetükben is árta
nak a’ munkás néposztálynak, mivel őket élelemmel ellátni köte
lesség; kiszabadulván pedig, undorodnak a’ meg nem szokott 
mozgástól, ’s igy addig űzik átokfogta mesterségüket, mig gya
lázatos éltök’ fonala el nem szakad!“ —

„Nem rabláncz, nem bot, nem korbács, nem csupa börtön 
javítják tehát a’ czinkosokat; alaposabb gyógyszer szükséges ott, 
hol a’ felüleges orvoslat foganatlan. Munkára ’s dologra kell azt 
szorítani, ki élelmét véres veréjtékkel megszerezni vonakodik; 
józan oktatás ’s foglalatosság által kell elfojtani a’ gonosz irányú 
tanakodás’ magvát, és szemes felügyelés alatt alkalmat szükség 
nyújtani a’ henye rosznak, hogy fogházi kitartását megkeresse, 
’s költséget és munkálkodási kedvet vigyen ki magával szabad 
ege alá.“

„Bölcsen átlátták nemes Torontál vármegye’ rendei 
fenyítési mód’ érdekelt hiányait, alaposan felfogták az eddig 
czélvétóleg divatozott rendszer’ javításának körülményeit, s el- j 
határozni méltózlattak : hogy néhány törvény hatóságokban már 
kedvező sikerrel fenálló intézetek’ mintájára, jótékony ajánlá
sokból építendő munkaház kapcsoltassák a’ megyebeli tömlö- 
czökhez, ’s akkint a’ czinkosok ne csak baromi fenyíték alá vo
nassanak , hanem erkölcsileg is képeztessenek. E kegyes czé- 
lú ajánlatok iránt teendő felszólítások’ eszközlésével pedig engem 
díszesítelt meg a' közhatározat.“

„Buzgalmas kérelemmel mutatom tehát be tisztelt urasa 
godnak is azon hivatalos megkeresésemet: méltóztassék az em 
beriség’ ’s a’ személyes és vagyonbeli bátorság fentai lása éi in
tett kivánatának létesítését részéről is szelíd kezekkel gyámoli 
tani, 's adakozásával elősegéleni, engem pedig ajánlmányáuak 
mennyiségéről szívesen tudósítani, hogy jelentésemet a ns. me
gyéhez minél előbb benyújthassam ; ’s igy időveszles nélkül *i

dolgoztassák terve azon munkakuzjtak, mellynek homlokzatja 
minden lelkes kebelben olly őszinte vallomást gerjesztené: ,jobb 
egy czinkost, csekély áldozat mellett, az erény’ és tisztességes 
foglalatosság’ útjára téríteni, mint kőkemény szívvel százak’ he- 
nyeségét, jajait ’s korcsosultát a’ balsors’ fuvalmára bízni.“ — 
jV.-Becskereken, martius’ lOkén 1837. Beodrai KarátsonyihisHó 
m. k., másod alispány.“

Sikere ezen felszólításnak az lön, hogy a’ folyó 1838diki 
május’ 14kei közgyűlésre nyújtott jelentéshez képest, a’ munka- 
ház' alapítására a’ zágrábi káptalan 30 p. f . , a’ törökbecsei 
urodalom 100 p. f., Csekouics János ur 200 p. f ., a’ beodrai 
urodalom 120 p. f ., Tajuay János ur 120 p. f. ,  a’ bánlaki uro
dalom 100 p. f . , Bajzáik József ur 25 p. f., Nikolics nemzet
ség 100 p. f ., gr. Rogeudorf József ur 100 p. f ., Gyerlyánffy 
Lukács ur 50 p. f., b. Gerliczy urak 100 p. f. ,  gr. Rüttler Já
nos ur 200 p. f ., Hegedűs Pál ur 50 p. f ., Szerciczky György 
ur 70 p. f. 16 kr., ’s legújabban gróf Nákó Sándor ur 200 p. f. 
ajánlatokkal járultak. Némileg biztosítva lévén igy az üdvös szán
dék’ valósíthatása: mind további adakozások' gyűjtése határoz- 
taték, mind küldöttség neveztetett ki a’ munkaház’ alaptervé
nek. szabályainak ’s belső elrendezésének kidolgozására. Szép 
reményünk vigasztaló valósággá éledez tehát már a’ felett,- hogy 
megyénkben is alaposan fog a’ bűn' kiirtása eszközöltetni.

-  ** #
Munkaházzal a’ vétkeseket óhajtja Torontál vármegye erény’ 

útjára vezetni; nyugintézete pedig az erénynek készít jutalmat. 
Midőn ugyanis a’ megyei hivatalokat honi törvényeink csak ne
meseknek adják, ’s a’ tiszti haszonvételek mindennapi élelemre 
sem elegendők, a’ szelidebb gondolkozás azonban a’ tisztvise
lőkben nem szigorúan a’ birtokosságot, hanem az ügyességet, 
ipart és becsületérzést méltányolja: szent kötelesség, hálás ke
zekkel ápolgatni a’ hű, de vagyontalan tisztviselőket akkor, ha a' 
szolgálat’ fáradalmai ellankaszták őket, ’s végpillanataikat hát
rahagyandó özvegyeik és árváik iránti aggodalom keseríti. A’ 
magyar hon’ javára tett áldozatokról annyira isméretes Marczi- 
bányi nemes nemzetség’ érdemteli sarjadéka Marczibányi Lajos 
ur tön négy év előtt Torontál vármegyében indítványt „az elag
gott megyei tisztviselőknek, ezek' özvegyeinek és árváinak segély e- 
zésére alkotandó intézet iránt“ , ’s javaslata köztetszessel fogad
tatván, jótékony adakozás’ utján rendeltetett ez üdvös czélra is 
pénzalap szereztetni. Másod alispány Beodrai Karatsonyi László 
ur’ lankadatlan szorgalma legszebb sikerrel mozdítá elő e' nyűg- 
intézet’ létesítését is; mert hasonlag, a’ folyó évi május' I4kei 
közgyűléshez beadott jelentése szerint, az érinteti czélra követ 
kező ajánlatok gyűltek össze: a’ zágrábi káptalan adott 100 p. 
ltot, a’ törökbecsei urodalom 120 p. f., Csekomcs János ur 
2,000 p. f., a’ beodrai urodalom 200 p. f. ,  Tajnay János ur 
500 p. f . , a’ bánlaki urodalom 200 p. f., Rajzaik József ur 
100 p. f . , Nikolics nemzetség 100 p. f., gr. Rogeudorf József 
ur 100 p. f ., Gyerlyánffy I ukács ur 50 p. f ., b. Gerliczy urak 
200 p. f . , Hegedűs Pál ur 50 p. f . , Szerviczky György ur 500 
p. f ., a’ zágrábi püspökség’ billeli urodalma 500 p. f ., Aukó 
János ur 1,000 p. f. ,  a’ kir. kamarai urodalom 1,000 p. f ., b. 
Liptay Fridrik ur 1,000 p. f . , Lázár Zsigmond ur 1,500 p. f., 
Kiss Emészt ur 2,000 p. f., Marczibányi nemzetség 250 p. f., 
Iszákovics Sándor ur 100 p. ftol adakoztak; ezeken kívül, ma
gányosaktól kisebb részekben 689 p. ft szedetett be; a tisztvise 
lókar pedig liszteleldijabol száztól négyes levonással gyarapítja 
évenkintaz intézel’ tökepénzét, mellynek neveléséhez legújabban 
gr. Nákó Sándor ur 2,000 p. f. adománnyal járult. — Ennyi szc |- 
lelkű adakozások azon kedvező foganatot szülék: hogy fornnlal
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vármegyében tettleg fenáll már az elaggott tisztviselők’ nyugin- 
tézete,°’s bár alapszabályai végképeni elhatározás alatt csak most 
vannak, Körmendy István táblabiró ur inindazáltal, ki 40 évet 
túlhaladt szolgálatjában kifogástalanul futá meg, előbb mint Írnok, 
aztán mint esküdt, a’ hivatalos pályát, mostani elaggott korában, 
1836ik esztendő óta, évenkint 200 p f. nyugpénzzel gyámolíttatik.

Áldás és égi malaszt szálljon azon jótékony érzelmű férfi
akra, kika megyei hivatal’ ösvényén erényesen fáradozó sze
gényebb sorsú tisztviselők’ agg korát és jövendőjét illy szende 
kebellel biztosítják! Mert haszinte törvényeink’ szellemében a’ 
megyei hivatalok minden három évben megujítandók és igy vál
tozékonyok is: nem rendelik mindazáltal azok azt, mintha három 
év’ múltával a’ hű tisztviselőknek ki kellene hagyatniok; ’s va
lamint nagyobb méltánylást érdemel az, kit töbszöri tisztujítás 
szakadatlanul méltónak ítél hivatalfolytatásra: úgy azon hivatal
nok, kinek a’ születés és sors birtokot ’s vagyont nem ada, de 
lelki erővel megáldott, előjog által nem látja magát a’ megyei tiszt
ségektől elrekesztve, egyszersmind a’ mindennapiszükség’súlyai 
ellen aggsága’ éveit ’s kedveseinek húnyta utáni helyzetét biz
tosítva érezvén, buzgalmas ösztönt nyer arra, hogy kenyér- ’s 
haszonkeresés helyett tiszta kezekkel hordozza a’ birópálczát, 
’s lelki erejét és napjait hivatalának szentelje. —

Ezen intézetek’ alapszabályait annak idejében közlendem.
Nagy-Becskerek, julius’ lökén 1838. Hollössy Mihály.

A z á l l a t o k r ó l
értekezik Csaplovics.

( Folytatás.)

Szerencsés Tuppy! Mit nem adnék érte, ha én mindazt tud
nám, a’ mit ő. Az én Ítéletem szerint ugyanis semmi sem lehet 
hiányosabb és határozatlanabb, mint a’ mi szokott képzeleteink 
az állatokról. Valóban igen különös és csodálatos is a z , hogy 
mi szüntelen érintkezésben élvén többféle állatokkal, azok’ leg
nagyobb részét mégis csak táplálatnk’ és szaporodásuk’ mód
jára nézve ismerjük; és mennyi van, mellyekről csak ezt sem tud
juk, nemhogy egyéb tulajdonaikról tudomásunk volna. Sőt so
kakról azt sem tudjuk, hogy vannak, mert még mindig újabb 
és újabb nemek és fajok fedeztetnek fel. Úgy látszik, mintha 
köztünk ’s közöttük, bármi közel állanak is hozzánk, egy áthág
hatatlan hézag feküdnék.

Két lakófél ütötte fel sátorát egy házban, csak egy közfal 
által választva el egymástól. Az egyik fél azt hiszi, hogy a’ 
szomszéd lakók némák’s egészen tökkel ütött lények, mivel ő- 
ket sem szólani nem hallja, sem valamihez kezdeni nem látja. 
— Más szóval: az embernek az állatok’ képességéről, műtehet
ségeiről, közlékenységökről ’s gondolkodástehetségökről csak 
fölötte hiányos isméreti vannak, sőt legnagyobb részint épen 
semminők sincsenek, mivel sem azok’ közlekedésmódját (nyel
vüket), sem szándéklataikat nagyjából sem ismeri ( ’s épen ez a’ 
közfal!), következőleg azt hiszi, hogy mindez az állatoknál nem 
is létez ’s igy azok merő otromba és botbuta lények. Coecus de 
colore! — Hogy csak az általunk legismértebbről, az ebről 
szóljunk: nem látjuk e naponkint, miszerint ezek találkozásukkor, 
mennyiben még egymást személyesen nem ismérik, az által te
szik kölcsönös bókolatukat, hogy egymást először orruknál, u- 
tóbb farkaiknál — tehát a’ két;végen — megszagolják? Ezen

üdvözletmód nekik kétségkívül igen sokat jelentő és fontos, mert 
azt, mint látjuk, sohasem mulasztják el, ’s mihelyest megtették, 
békésen ’s barátságosan válnak el egymástól. De ki magyaráz
za meg: miért történik az? mert hogy ok nélkül nem törté
nik, az bizonyos. ’S ha az ebek e’ rövid procedura által mindent 
megtudnak, mit az előttök még isméretlen confraterről tudni 
óhajtanak, valljon nem jobb, nem czélszerűbb e ezen etiquette 
a’ mi ajánló- és útleveleinknél ’s ama’ hoszadalmas kérdezőskö- 
désinknél: Ki vagy? mi vagy? honnan jösz? mit akarsz? há
zas vagy e vagy nőtelen, becsületes e vagy gazember? be van 
e himlőd ótva vagy nincs ’stb. ? Az ebek, úgy látszik, ezen bölcs 
elvet tartják: quod fieri potest per pauca, ne fiat per múlta.

Egy jámbor ember, Wenzel, a’ maga tudatlanságában több 
könyvet irt össze az állatokról, de már azon, előre feltett szán
dékkal, hogy azok’ ostobaságát ’s nyomorúságát fogja megmu
tatni. Meg is mutatta bezzeg, de hogyan? Mutatványainak min- 
denik sorából az ő saját ostobasága ’s minden tapasztalás-és gon
dolkodás-nélkülisége világlik ki.

Miket Tuppy ur az állatokról mond, azok, úgy látszik, a- 
ligha egyebek W enzel’ fölötte együgyű állításainak ’s a’ sokaság’ 
hitének hű viszhangjánál. Ugyanis

Ad 1. et 2. "Van e az állatnak önludatja és önszeretete, 
vagy nincs? ez olly kérdés, mellyre okosan csak akkor felelhet
nénk, ha előbbirántok az állatokat körülményesen kikérdezhet
nék. Kérdem Tuppy urat: hogyan tudhatná., hogy az embernek 
van öntudatja ’s önszeretete, ha ezt önmagán nem tapasztalta ’s 
másoktól számtalanszor nem hallotta volna? Kérdem, haszinte
100,000 embert, különböző miiveltségfokút, bármi soká ’s bár
mi élesen szemmel tartott, de velők soha sem szólott sem őket 
beszélni nem hallotta volna, merné e állítani, hogy az öntudatot 
’s önszeretetet csak egyetlenegynek is orráról leleste?

Minthogy tehát az állatok’ kikérdezése egy kölcsönösen ért
hető közlésszer’ tökéletes hiánya miatt teljes lehetetlen: a’ kitett 
kérdésekre sem lehet okosan egyebet felelni mint ez t: non liquet. 
— Hanem T. urnák egészen más, saját meggyőződései vannak, 
mellyekről a’ többi halandók mit sem tudnak. Ebből azt kell sej
tenem, hogy ő az érdeklett kikérdezést, exament, néhány ál
latnál legalább megtette. De hogyan? ezt az isméretlen szert, 
ezen ujdonuj felfedezést kár volt T. urnák elhallgatni; vagy, ha 
ollyannal nem birt, kár volt olly dologról, mellyet jobban ’s kö
zelebbről nem ismér mint mások, annyi határozottsággal hozni 
ítéletet. Nekünk legalább, kik tanultunk valamit, kellene annyi 
vigyázattal lennünk, hogy előbb vizsgálnék meg magunkat, vall
jon többet tudunk e valamelly dologról, mint olvasóink’ legna
gyobb része, kiket t. i. tanítani akarunk, ’s csak akkor venni a’ 
pennát kezünkbe, ha tudományos felsőbbségünkről, azaz arról, 
hogy másokat taníthatunk, bizonyosak vagyunk.

Hogy az állatoknak önludatjok van : ezt legalább gyanítani 
lehet. Látjuk ugyanis, hogy ha veretnek, lármájok — épen úgy 
mint az embeknél — egyenes arányban nő a’ verés’ súlyával, ’s 
hogy e'//-jöket az alól menteni iparkodnak. A’ bot, úgy vélem, 
nem épen rósz eszköz az öntudatnak kipuhatolására. — Ezt, 
mondám, gyaníthatni; hanemha fel akarnék inkább tenni, hogy 
az állatok egész életöket szakadatlan kábultságban ’s részegség
ben töltik el, ’s igy ha veretnek is , a’ verést érzik ugyan, de 
nem tudják, hogy az ő e'//-jök az, melly veretik. Ugyde, kérem, 
mitől lennének a’jámbor állatok akar kábultak akar ittasok? holott, 
az én tudtomra legalább, sem nem dohányoznak, sem maszlagos 
redőszirommal (datura stramonium) kevert bajor sert nem isznak, 
hanem mindnyájan, kivétel nélkül, vizivók, ’s épen azért olly 
egészségesek, ’s priessnitzi gyógymódra sohasem szorulnak, sőt, 
mint tudva van, legnagyobb részük az embert fürgeségben és 
éberségben jóval felülmúlja, ’s annak e’tulajdoni által nem ritkán 
lényegi szolgálatokat tesz. Ludak, éber ludak mentették meg 
egykor a’ capitoliumot, nem emberek! —

CFolytatása következik.)

Pozsonyban.
Alnpitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.



A k á r m e l l y  e g y e s  m e g y é b e n  l é t e s í t h e t ő

tüzkármentési terv.
A magyar tobbnjire Istene gondjaira szokta bízni jövendő

jét, s a jelennek virágit pazar marokkal tépve, hivalkodva várja 
be a boszúórát, melly őt gyakran százados nyomorba sújtja. 
Sőt ha találkozik hazafi, ki honosít a’ történhető káresetek ellen 
egy kis áldozattal egyesülni fölhívja, mint a’ hírlapjainkban közlött 
jégkármentési terv’ szóba jöttekor N. megyében fájdalommal ta
pasztaltuk , mindenféle okokat keres az ellenszegülésre. Közel 

valánk már a’ j ég  k á r m e n t ő e g y e s ü l e t ’ létesítéséhez, ’s örült 
sok mezei gazda, hogy ezután nyugotf lélekkel nézhet a’ tor
nyosodó fellegekkel szemközt, de nagyobb birtokosaink magok 
visszavonásuk által megsemmisíték örömeinket. Ugyanis volt na
gyobb birtokosaink közül, ki e’ közjót tárgyazó intézet’ tagjának 
fölszólíttatván, válaszola: „Nincs nekem szükségem mások'se
gedelmére,“ ’s feledni tudá, hogy van a’ közjónak, van alatt
valóinak, mert nincs év , mellyben illy károsultak ajtainkon ala
mizsnáért nem koczogatnának. Volt ollyan is, ki azon állításnál 
fogva, miszerint egyes törvényhatóság nem volna képes illy in
tézetet létesíteni, veté félre a’ jó tervet.

Hazámfiai! Közakarat és áldozat! ’s ne higyétek, hogy 
van valami lehetetlen hazátok’ boldogításában. E’ kettő kívánta
tik arra is , hogy tüzkármentés végett a’ külföldnek ezután adó
zói ne legyünk, hanem nyújtsunk rokonkezet édes miénk’ védel
mére, ’s állítsunk minmagunk tüzkármentő-intézeteket. Gondola
tom szerint illy intézetek a' következő terv szerint leendnek 
létesíthetők.

Ezen elvből indulva ki: a’ b e f i z e t é s  mi né l  k e v e s e b b ,  
a’ k á r p ó t l á s  p e d i g ,  habár  nem e g é s z ,  az e l s ő  s z ük
s é g n e k  f ö d ö z é s é r e  m é g i s  e l é g  l e g y e n ,  ne az egész 
épületek és sok ezerre menő holmik, hanem csak az épületek 
födelei tegyék a’ biztosítható tárgyakat. Mire nézve minden épü
letnél e’ következők vétetnek tekintetbe: lör mire van az épület 
födve; 2szor minő széles és hoszú; 3szor nincs e magányos 
helyen. Mi az elsőt illeti, akármire legyen födve az épület, a’ 
biztosítási ár egy leend, de a’ kár' megtérítésének különböznie kell; 
még pedig olly formán, hogy a’ fazsindelesért kétannyi mint a 
zsúpos vagy nádas épületért, a’ cserépre födöttért pedig három- 
annyi fizettetik. A’ másodikat, vagyis minő hoszú és széles az 
épület, azért kell tekintetbe venni, mivel az épület szélétől és 
hoszától fog függeni mind a’ befizetésnek mind a kármegtérítés
nek mennyisége. A’ harmadikra végre azért kell figyelinezni, 
mert a’ magányosan álló épületeknek káruk kétannyival pó- 
tollatik, mint a’ szomszédosoknak.

A’ kármegtérítés’ esetében, minden négyszegű ölért, ha 
zsúpra vagy nádra van födve, 1 pengő forint fizettetik , a fazsin- 
delesekért ugyan a’ fentebbiek szerint kétannyi, a’ cserepesekért 
háromannyi.

Ezeket előre bocsátván, szükséges, hogy a' n. megye egy 
választmányt nevezzen ki, mellynek mindenkor egy 'agy két 
tagja a’ károkat vizsgálja meg, és a választmányt azok felől 
értesítse. Ezután fölszámíllatván a’ kármennyiség, hogy a hely

ségek a' kívánt mennyiséget a' kárvallottak’ kielégítése végeit 
beküldhessék, az a’ megyében hirdettessék ki, valamint az is, 
hogy minden száz négyszegű ölre a’ károknak megtérítésére 
mennyi pénz kívántatik.

Minden város- és faluban egy e’ végre szerzett jegyzőkönyv
be Írassanak be minden biztosított épületek. A’ beírás ekképen 
történhetik: lször feliratik a’ iakház számjegy alatt (numerice\ 
mire legyen az födve, minő széles és hoszú, következőleg hány 
négyszegű öl; magányos helyen áll e vagy nem; 2szor a' lak
háztól vagy egészen elkülönözölt, vagy egybefüggő, de más
kép födött, vagy nem egy szélességű melléképületek szinte a’ 
fölebb előadott mód szerint, de nem szám, hanem betuje- 
gyek alatt iratnak föl. Ezen jegyzék párban iratik, mellynek egyi
ke a' város- vagy falunál hagyatik, másika a’ választmány' hasz
nálására a’ megye’ levéltárába tétetik le.

A’ fölebbiek’ nagyobb világosságára szolgálhat e’ kővetke
ző példa:

Épületszám: 8. Lakház, cserépfödélre 
Betűk: A. Istálló: fazsindelre . .

B. Istálló: zsúpra
C. Gabonáspajta: zsúpra 
l). Cséplőpajta: zsúpra

S z é l e .
Négyneg 

n o s z a .  l e s z e n

5 öl, 10 öl, 50
4 , , 12 „ 48
3 , , 15 „ 45
4 , , 20 „ 80
5 , , 6 , , 30
3 , , 20 „ 60

összesen 313 | Jöl.
Ha tehát a’ 8dik számjegy alatt lévő épület az A. B. C. D.E. 

melléképületekkel együtt elégne, akkor a’ felebbiek szerint a’
lakóháztól jutna................................................................  500 p. fr.
az A. betűvel jegyzett istállótól..................................... 96 „
a „ 5? » ..................................... 45 „
a’ C. ,, „ gabonáspajtálól...........................80 „
a’ /). ,, ,, cséplőpajtától................................ 30 „
az K. ,, ,, magányosan álló birkaakollól . 120 „99

összesen 521 p. fr.
kármentésül.

Ha egy n. megyére négy millió négyszegű ölet számítunk, 
a’ mennyit népesebb megyéinkre bátran számíthatunk, és ha egy 
helységben zsupos födelű épületekből 4000 négyszegű öl emész- 
tetnék föl a’ tűz által: a' megtérítendő karnak mennyisége 4000 
p. fra menvén, minden házi gazda tiz négyszegű öl épületjétól 
csak egy kispénzt fizetne; következve az, kinek, mint fölebb 
érintém, 313 [löl épületje van, és kára’ pótlása'fejében 521 p.frtot 
kapna, nem fizetne többet mint3l72 pénzt pengőben. — Melly 
csekélység! Mekkora nyereség! És ezt tenni mégsem lehet? —

Továbbá , hogy a’ kárvallottak minél előbb kielégittethesse- 
nek, szükséges mindjárt az egyesület’ lélesültekor kinekkinek 
minden négyszegű öl épületjétól egy kispénzt lefizetni, és a’ be
jött summát a' város’ vagy helység’ házában bizonyos elöljáró
nak hű gondja alá adni. Ez pedig szükséges azért, hogy abból 
annyi, mennyi a' kihirdetett tűzi kárnak megtérítésére kívánta
tik, a’ választmányhoz tüstint beküldethessék, és a' kárvallot 
lak kifizettethessenek. A’ beküldött pénzmennyiség peüig azon 
nal az illetők által pótoltassák ki.
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Megtéríttethetik a’ tűz' terjedésének meggátolása végeit 
elbontatott épületek’ fele ára is a’ felebbi mód szerint, valamint 
a' tűznél munkálkodóknak is bizonyos jutalom adathatik. M .
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Vasutak Magyarországban.
Horváth János’ értekezése.

( Folytatás,J

II. Össz eh a so n l í t á s a
a’ Duna’ bal partján Becstől Pozsonyon keresztül Pestig, és a Duna 
jobb partján Becstől Győrön keresztül Budáig vezetendő két vasút’

terveinek.

1. A’ két vonal’ kiterjedésére nézve megjegyzendő , hogy 
a’ bal parti vonal, a’ Duna’ kanyarodása miatt Nyerges-Újfalutól 
Pestig, k ö r ü l b e l ü l  4 m é r f ö l d d e l  h o s z a b b r a  terjed, 
mint a’ jobb parti összeköttetés, melly folytonos emelkedéssel 
átmegy a’ Tata és Buda között fekvő hegyeken, és igy a’ Duna’ 
tekervényét elmetszi.

Ez utóbbi tér emelkedésén minden esetre a’ gőzkocsik’ hasz
nálata, kivált azoké, mellyek az ausztriai birodalomba Sitia báró 
által behozott amerikai szerkezettel bírnak, czélszerűen fog dia
dalmaskodni, ’s nem leszen szükséges a’ gyorsaságot teteme
sen csökkenteni, hanem csak a’ hozzájok kötött terhel kevesbíteni.

Ebből következik, hogy a’ Bécs és Pest közötti vaspályán 
utazók körülbelől egy órával hamarabb fognak megérkezni a’ 
Duna’ jobb mint bal partján, ’s ha — mint előre föl kell tenni 
— a’ bal pálya Pozsonyváralján és Pozsonyon keresztül a’ szo
rulat, az útban álló sok épület, az ut- és dunapartépílmények 
miatt, gőzkocsizásra nem lenne használható, vagy talán a’ tete
mes költségek lópályát sem engednének m eg: ez esetben az 
utazás' ideje még kedvezőbben mutatkozik a’ jobb parton.

2. Mi az’ alaptőke’ költségeit illeti: ezek sókkal kisebbek 
lesznek a’ Duna’ jobb mint bal partján. — A’ Morva vize’ átjá
rásának ugyanis, továbbá a’ Dévénnél ’s onnan Pozsonyváraljáig 
a’ Duna’ bal partján teendő építésnek nagy nehézségei már a’ 
Becstől Pozsonyig vezetendő két pálya’ összehasonlításakor fel- 
világosíüattak; melly építés ha egész Pestig terjesztetnék, az 
említett akadályokhoz a' bal oldalon még ezek fognának járulni: 
a’ pályának csak pazar költségekkel lehető ’s magát soha ki nem 
fizetendő keresztiilmenése Pozsonyban az érsekujvári dunaágon 
átjárás, hogy Csalóközbe lehessen jutni j a’ költséges építés e’ 
sziget vizáros földjén 's mocsáriban; a’ Vág és Nyitra egyesült 
folyamokon készítendő hid Komáromnál, úgy a’ Garanon és 
Ipolyon ’stb.; holott a’ jobb part általában száraz vidékkel kínál
kozik, ’s csak a’ Lajta, Rábcza és Rába vizeknek kevés költségbe 
kerülő átjárásait teszi szükségesekké.

3. A’ pálya mellett vagy annak közelében fekvő városok’ és 
nevezetesb helységek' száma a’ Duna’ jobb partján nagyobb mint 
a’ másikon; mert itt előjönnek a’ Lajta melletti Bruck, Haim- 
burg, Pozsony összekötve a’ hajóhíd által, Magyar-Óvár, Mosony, 
Győr és Esztergom; holott a’ bal parton csak Pozsony, Komárom 
és \  ácz jelennek meg. De a’ fontos Komárom város is könnyen 
és igen czélszerüleg összeköttethetik a’ jobb parti pályával gőz
hajók által, mint ez Amerikában sokszor történik; ennélfogva 
csak a’ csekélyebb fontosságú Vácz város nem közlekedhetik 
vasúton Béccsel és Pesttel; holott ha csupán a’ Duna’ bal part
ján létesíltetnék vaspálya, a’ Lajta melletti Bruck, Magyar-Óvár, 
Mosony és Győr mind meg lennének fosztva az említett közleke
dés' hasznaitól.

4. A’ Duna’ jobb oldala még a' rendkívül élénk gabonaszál- 
litás elsőbbségével is bir, melly Magyarország’ déli részeiből 
s a Bánságból Győrön és Mosonyon kérésziül századok óta ez

irányban történik, ’s a’ Duna’ bal parti vidékére át sem  tétet
hető, mert csak a’ jobb oldalon, Brucktól Bécsig, a’ bőven le- 
omló hegyi folyamokon feküsznek azon számos malmok, mellyek 
a’ gabonát Bécs’ számára megőrlik ; továbbá, mert ezen ma
gyarországi gabonaszállítványok legtöbbnyire Bécs’, Bécs-Ujvá- 
ros’ és Stájerország’ kebelébe veszik utjokat, ellenben ritkán 
tartanak Morvaországnak.

5. Sok mondatott azon hasznokról, mellyeket a’ Duna’ bal 
partján létesítendő pálya a’ szomszéd vármegyéknek s mint 
főút a’ Kárpátok felé vezetendő mellékágakra nézve hajtand; e’ 
pálya Magyarország és Galiczia’összekapcsolására szükségesnek 
bélyegeztetett ’s t. eff.

De a’ földabroszra vetett egy pillanat megmutatja, hogy a’ 
Kárpátok körül fekvő nagyobb városok, mint Nagy-Szombat, 
Szered, Nyitra, Selmecz, Beszterczebánya ’stb., mindnyájan 
sokkal nagyobb távolságúak, mintsem a’ Csalóközön keresztül 
javaslóit pályát használhatnák, ’s hogy az ezen városoktól ere
dendő közlekedés is egyenes irányt veend Pozsonyig, a’ helyeit 
hogy olly igen nagyot kerülne a’ többször említett pályához a’ 
még nem létező utakon és hidakon. — Ha pedig ez utóbbi pályát 
Komáromtól a’ Vág’ mentében Szered és Nagy-Szombat felé ’s 
csak innen akarnák Pozsonyba vezetni: ez esetben a’ kerület olly 
nagy fogna lenni, hogy a’ pálya teljességgel nem tekintethetnék 
többé Bécset Pesttel haszonvehetőleg és czélszerűen összekötő 
eszközül.

Végre Galicziára igazán nem bir semmi befolyással a’ 
Duna’ bal partjára javaslóit pálya; mert nem tekintvén azon 
körülményt, miszerint a’ Magyarország és Galiczia közötti ke
reskedés olly csekély, hogy alig érdemel említést, másfelől az 
éjszaki vasútnak Bécstől Bochniaig nyúló része sokkal hamarabb 
képes leend Galiczia’ termékeit olcsóbban szállítani Bécsbe ’s 
innen a’ Duna’ mentében Magyarországba, mintsem ez a’ Kár
pátokon keresztül történhetnék, ha illy eset csakugyan előad
ná magát.

6. Egy, Buda és Pest közötti á l l ó - h i dnak Magyarországra 
nézve olly fontos vállalata is valahára csak akkor létesülhet, ha 
a’ bécsi vasút a’ Duna’ jobb partján, t. i. a’ budai részen, épít
tetik ; mert csak a’ Pesttől Budán keresztül Bécs felé terjedő köz
lekedés, összevéve magával a’ Pest és Buda közöttivel, fizetheti ki 
az ezen hid’ építésére fordítandó tömérdek költségeket; holott ha 
az utasok és jószágok Pestről Bécsbe ’s vissza utazhatnának, a' 
nélkül hogy a’ hídon át kelljen menniök: ez esetben tetemes jö
vedelem maradna el. Habár ezt is a’ közönségnek kell fizetnie : 
ez tekintetbe sem jő azon kiszámíthatlan hasznokhoz képest, 
mellyeket egy álló-hid Pest és Buda fővárosoknak ’s a’ Duna 
által elválasztott fél Magyarországnak képes nyújtani. Elkészül
vén pedig a’ budapesti álló-hid: e’ két város Béccsel télen is 
közlekedhetik, melly közlekedés még árdagály’ ’s jégjárás’ ide
jén sem szakasztatik soha félbe, mi pedig megtörténik, ha a' 
jég az éjszaki vasút’ dunahidját Bécsben ’s a’ budai hajóhidat, 
ugyszinte a’ Morva’, Vág’ és Garan’ hídjait elszakasztja, mi 
gyakran meg is fog esni.

7. Magyarország’ kereskedése, mint már megjegyeztetelt, 
természetes okokból, t. i. termékeinek kelendőségéért, eleitől 
fogva inkább Ausztria és Stájerország vagy a’ birodalom’ ten
geri kikötői felé tart, mintsem Galiczia, Morvaország és Szilé
zia felé, mellyek hasonló termékekkel magok is bővelkednek; 
’s még nincs eldöntve, valljon a’ Bécstől az adriai tengerig épí
tendő vasút nem a’ kedvező fekvésű Magyarországon fog e , a’

j hegyekkel elzárt Stájerország és Illyria helyett, kereszljilve 
I zettelni.
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Mindezen esetekre pedig csak a Becs ’s Buda közötti pá
lya látszik czélszerünek 's a’ birodalom’ főpályájával, melly az 
adriai tengerhez fog vezettetni, eszközlendő összeköttetésre al
kalmasnak, mig a Duna’ bal partján létesítendő vasút’ terve ha
sonló czélra egészen haszonvehetlen fogna maradni.

8. Katonai tekintetből is a jobb oldali pálya érdemli meg, 
világos okokból, az elsőséget, minthogy a’ Duna annak védesz- 
közét képezi.

9. "\ égre különös tekintet illeti mindazon városokat és hely
ségeket, mellyek Bécs s Buda közt a Duna’ jobb partján fe- 
küsznek, kivált Bruckot, Mosonyt és Győrt; mert ezeken ke
resztül vette eleitől fogva irányát a’ kereskedés, ’s keresetük
nek bő forrását képezte. E helyeket úgyis már keményen súj
totta a’ gőzhajózás, és lehetlen megengednie a’ kormánynak, 
hogy megmaradt kereskedésüknek a’ Duna’bal partjára helyezése 
által még terhesebb csapás érje.

Mindazokból, mik eddig mondattak, következik immár, hogy 
a Duna’jobb partján Becstől Budáig vezetendő vasút minden te
kintetben jobban megfelel a' status’ és a’ vállalkozók’ érdekeinek, 
mint a’ bal oldali pálya' terve, melly haszinte létre jőne is, nem 
bírná magát a' jobb oldali pálya ’s a’ dunai gőz- és közönséges 
hajózás ellen fentartani, ’s annak idejében kereset’ hiánya miatt 
elkerülhetlenül tönkre jutna, mi teljességgel nem lehetne ser
kentő arra, hogy Magyarországban más vállalatok létesíttesse- 
nek, ’s mélyen kellene fájlalni, hogy egy darabföldre olly nagy 
tőkepénzek k é t s z e r e s e n  fordíttattak ok és haszon nélkül, ho
lott azok már egyszeresen is több mint elegendők lettek volna, 
’s igy ezáltal a’ vasútépítés Magyarország’ egyéb irányaiban ho- 
szabb időre gátollatott.

[V ége következik.)

S z ó n o k l a t .
Tek. S á r o s  megye f. é. julius’ 19kén veszté el n. Péchuj- 

falusi Pe'chy Imre kir. tan. és első alispányában köztiszteletben 
állott elnökét; elveszté pedig csak annyiban, mennyiben O cs. 
kir. Felsége' kegyelménél fogva, a’ nm. kir. kamara’ tanácso
sává, 's a’ XVI szepesi koronái szab. város’ kir. főigazgatójává 
neveztetvén, uj hivatásának őrömmel engedve, megyénknek 
díszes ünnepidben feles számmal összegy ülekezett rendéitől ér
zékeny fájdalommal elbúcsúzott. Mit érezett ez alkalommal a’ 
hálára olvadt megye’ közönsége, tanúsítani fogja e’ beszéd, 
mellyetKapivári K apy  István főjegyző ur, ünnepélyes érzelmek 
közt, fokonkint növekedő megindulás’ szaván ’s az előadásnak 
értelmes és gördülékeny szabatosságával mondott el. Közlöm e’ 
beszédet, nem mintha bizonyos politicai elveket rendszeresen 
fejtene ki; hanem, mert azzal a’ politicai szónoklatban mindek- 
korig kiegészítetlenül maradott literaturánk’ jelen állapotának 
tartozom. — Szomorú dolog, hogy hazánkban a’ szabályos
ságra, mi egy edül adhat a’ beszédnek igaz és kiszámolt hatást, 
’s egyedül teheti a’ müvet becsében tartékonnyá, polgári szó
nokaink olly felette keveset ügyelnek. E’ hiánynak többek közt 
egyik fóoka, hogy nem örömest halljuk a' szónokot, ki ké
szülve vagy, mint mondani szoktuk, papirosból beszél; ha
nem készek vagyunk, az eszméiket kifejezni erőködők’ logicát- 
lan férczeletét, valóságos kínszenvedések és kételmek közt, 
egész végig kihallgatni; pedig Cicero mondotta: „Orator prae- 
paret se diclurus.“ Az említett beszéd szorul szóra igy hangzik: 

„Xagyságos királyi Tanácsos és első Alispány l  r ! Tekinte
tes Karok és Kendek ! Midőn rendkívüli viharok vagy a' kérlelhel- 
len halál ragadja el a’ bölcs kormányozol, fekete ruhát ölt a hajós

sereg. s az elragadoltnak emlékezetét számtalan évekig szivé
ben gyászolja; de midőn egy köz tiszteletben álló elölülőt feje
delmi méltánylat szerencsésebb polgári fekvéssel jutalmaz: ki 
titkolná el az őszinte őrömet, melly kedveltünk iránt csak úgy 
nyilatkozik teljes mértékben, ha annak boldogulását mindenkor 
szinetlen kebellel óhajtottuk?“

„Igenis örvendünk, nagyságos Tram! Mert jutalmaztatva 
szemléljük érdemidet; mert a’ gondviselés, mint mindenben, itt 
is igazságos vala; mert törekvéseid hatás nélkül, küzdéseid 
süker, hű kebled elégtétel, reményeid teljesülét, óhajtásaid fo
ganat ’s imádságid meghallgattalás nélkül nem maradtak ; ’s mert 
boldogulva szemlélnünk azokat, kik tiszteletünket viszonyzassal, 
barátságunkat méltánylattal, bizodalmáinkat pedig számtalan 
kegy mutatásokkal aratták, habár vesztegségünkkel is, olly óhaj
tott mint érzékeny örömre fakasztó boldogság!“

,, S mégis, tek. KK. és RR., ez őszinte örvendezés közt 
is, ha festenem kellene lelkünk’ állapotját, azt egy csendes 
alkonyhoz lelném hasonlónak, midőn, mig a’ másoknak kelendő 
nap láthatárunktól búcsút vészén, egünknek egr részét észre
vehető setétség, mezeinket lágymelegen permetező harmat 
borítja. — Avvagy illik e , a’ háládat’ fájdalmát igazságtalanul el
titkolnunk ? Illik e ellentállnunk a’ pillanat’ komoly ösztönének, 
melly örömeinket a’ méltó szerencsén, midőn ő nagysága’ halmos 
érdemeit elünkbe állítjuk, érzékenyen fájó könyek nélkül, ki
nyilatkoztatnunk nem engedi? Én műszere leszek a’ t. KK. és 
RR. érzelmének; igen gyarló tolmács ez ellágyulásnak meleg 
órájában; mert hallom a' kötelesség’ szavát, a' szót, melly 
bennünket hálás búcsúra int; ’s a’ szót, mellynek komoly inté 
sére sebes habzásba jön a’ vér szivem alatt!“ —

,,T. KK. es RR.! Fának a’ gyümölcs, férjtiúnak érdem 
becsmértéke, mellynél fogva minél nagyobbszerúk az érdemek, 
mellyek a’ férjfiú’ elváltával nálunk örök emlékül maradnak, annál 
vérezőbb a' fájdalom is , melly ezen érdemek’ bajnokát távolba 
kiséri. — Ő nagysága ifjúsága' küszöbétől fogva a’ KK. és RR. 
bizalmának huszonkilencz nehéz éveken keresztül szakadatlanul 
és legméltóbb részese volt; 's ezen évek alatt, mellyek nagy es 
szövevényes dolgok’ érdekében gazdagok valanak, mit nem ér 
demelhetett mi tőlünk? Tekintsük csak hiv szolgálatának csupán 
utolsó hat éveit, mellyeket mint igazságos bíró, mint született 
elnök ’s mint alkotmányszerű szabadságot tisztelő hazapolgar, 
egv küzdéssel és veszéllyel teljes időszakban, hatékony törekvés 
között vívott át. Ezen utolsó hat évek azok közül voltak, melly ek- 
ben egy erkölcsi testet kormányozni, összehangoztatni a' nemzet' 
és fejedelem’ érdekeit, ’s bölcsen mérsékelni a’ neki melegült 
keblek' szenvedelmét — olly nagyszerű, mint majdnem kivihe
tetlen feladat volt. ’S mégis, nemde ő nagysága vala. ki a’ tiszle- 
letes régiség által megszentelt alkotmányt szcplőtelenségben 
fentartani, elnöki kötelességei’ legfontosabbjának vallotta? nem 
de ő nagysága vala, ki a’ nemzetiség’ és az avval kapcsolatban 
álló i<raz hazafiság’ előmozdítása nézetéből, nemzeti nyelvünk 
virágzását határozat által is biztosító ; s annak hatalmá\al e szent 
teremben minden közérdeket ollyan meleg mint törvényes ha 
zafiúsággal pártola? ’s nemde ó nagysága vala, ki minden jutái 
mát az'e’ megye’ javában való részvétben helyezvén, feláldozta 
kötelességének nyugalmát, a’ közjónak könnyebbségét éa gyö
nyörűségét, ’s hogy bizodalmunkat végtelen mértékben bírhassa, 
szükség” esetében feláldozta volna életét is? Azonban miért en, 
lítem mindezeket? midőn sem én arra képes nem vagyok, hogy 
ó nagysága’ mindenszerú érdemeit méltólag kiemeljem, sem « 
KK. és RR- nem kétlik azokat, sem e’ felett a valódi érdem, 
hogy igaz fényében szemléltessék, a’ ml nagyító üvegeinkre nem
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szorult. — De épen az érdemek’ uagy volta teszi elválásunkat 
Nagyságodtól, ki azokat szerzé, kínosan fájdalmassá; és épen 
ez’ érdemeknek elismérletése akasztja el a’ hálát ajkaimon, 
mellyet először e’ díszes közönség’ nevében Nagyságodnak re- 
begni kívánok.“

„Fogadja Nagyságod legbuzgóbb áldását ezen megye1 mélyen 
megindult Karainak és Rendéinek, kik ezen órában mindazt, mit 
Nagyságod’ elváltával vesztendenek, tisztán ömledező könyeik 
közt, kettősen érezik. Fogadja Nagyságod azon legbiztosabb meg- 
győződhetésben, hogy e’ Karok’ és Rendek’ tisztelete, hogy e’ Ka
rók’és Rendek’végtelen szerelme és bizodalma, azon alkormány
z ó k ,  azon polgártársuk, azon barátjok és atyjokfia iránt, kivel 
elnöki székük büszkélkedett, kinek fáradalmát méltánylani, ba
rátságát keresni ’s rokonságát megérdemleni serénykedtek, soha 
meg nem hidegülend, soha meg nem fog kevésbedni. Fogadja 
Nagyságod végezetre a’ Karoknak és Rendeknek azon egyetemi 
forró óhajtását és kérelmét i s , hogy mennyire uj tisztének fog- 
Jalkodásai megengednék, megyénk’ közügyéiben és tanácskozá
saiban ezentul-is kegyesen részt venni méltóztassék.“

„Köszönetét nyújtja még általam ezen megye’ bizodalom- 
válaszlotta lisztkoszorúja is; szomorú koszorú, melly ragyogó 
díszét Nagyságodban a’ végzet által távol ragadtatni, érzékeny ke
serűséggel szemléli. Együtt küzdöttünk mi Nagyságoddal, együtt 
virasztottunk ezen díszes közönség’ dolgaiban ; bizodalom és szük
ség volt a’ láncz, melly bennünket együvé kapcsola; ’s midőn 
ezen láncz most szakadásnak indul, vérezni érezzük hálás keblein
ket, ’s veszteségünk’ kínos érzetében Nagyságod’ fájdalmas el
utazásához egy bús köszönetíí i s t e nho  zzád-ot  sóhajtunk! Az 
alhenaiak lenyirták Victoria istenasszonynak szárnyait, hogy kö
zülök el ne repülhessen; mi szárnyakat kérünk Nagyságodnak 
a’ szerencsétől, mellyeken a’ fény- és dicsőségnek minél fentebb 
polczához juthasson. A’ spártaiak Mars’ oszlopát vaslánczokkal 
kötözték me g , hogy a’ diadaloknak istenét szünetlen nálok ma
radásra kényszerítsék; mi pedig Nagyságodnak hiv emlékezetét 
kötendjük szivünkhöz, melly, mig dobogni fog, azon egyszerű 
óhajtást táplálja magában : hogy Nagyságodat a’ távolban is tel
jes boldogságban ’s reánk való kedves emlékezésében a’ minden
ható Ur Isten é l t e s s e ! “ — S. Gy.

Hazafiiíi jótékonyság.
Schwarzenberg Fridrik herczeg, legidősb fia a’ hires tábor

nagynak, és szerzője egy igen becses munkának Algír’ elfoglal- 
tatásáról, társasági sorshúzásból 300 pengő forintot külde az ár
víztől károsult budapestiek’ fölsegélésére*); melly adományt kö
vetkező, Zichy János gr. udvari fogalmazóhoz intézett irattal 
nyujtabe: „Igen tisztelt felszólítása’ következtében küldöm fáj
dalom! igen csekély részemet a’ m. kir. udv. Cancellaria 
áltál olly czélszerűleg megindított segélygyüjtéshez. Sajnálom, 
hogy körülményeim nem engedik fényesb móddal járulhatásomat 
azon nevezetes mennyiségekhez, mellyek Önnek aláírási ívén 
azon vigasztaló igazságot tanúsítják, hogy Magyarország’ hatá
rin kívül is hőn dobog a’ szív a’ szorongó állapotba jutott honért, 
s részvevőleg fordul annak sérveihez ’s örömeihez. Sokszorozza 
Ön csekély adományomat az adó’ jó szándékával, ’s annyira ru-

*) L. a’ Hírnök’ 60. szám.

gand a mennyiség, hogy egész Pestet újra föl lehetne építeni 
belőle. 'S azért nem szégyenlem, hogy csak illy csekély lehel 
adományom, noha egyébkint e’ gyöngeség’ érzelme legnyotnasz- 
tóbb s legmélyebben alázó akkor szokott lenni, midőn elbénul, 
ha azt embertársunk’ segélyére kellene nyújtanunk. Azonban, ha 
már kész pénzzel nem járulhatok is méltólag azon kötelesség
teljesítéshez, mellyre hálás megismérése az annyira drága pol
gári jogoknak, mellyekkel minket indigenákat (honosítottakat) 
Magyarország díszesíte, ’s azokból származó polgári kötelessé
geknek kény tét: szeretném legalább máskép követni szívem' 
sugalmát, melly híven és hálásan megtartá emlékezetét azon 
barátságos vendégszeretésnek, mellyben a’ szerencsétlenült két 
testvérvárosban évekig részesülők. Bátor vagyok tehát még 
fegyvertáramból gyarapítani adományomat egy karddal ’s egy 
arab yatagannal; az előbbi ószerűségeért némileg becses, és én 
örömmel teszem azt a’ haza’ oltárára, ’s majd találok azért még 
másikat, mellyel karomat fölfegyverezhessem, ha védelmemet 
kívánná a’haza; a’yatagan pedig részem azon fegyverzsákmány
ból, melly Algír’ elfoglaltatása után valamennyi katonatiszt közt 
elosztaték. Örömemre fog szolgálni, ha e’ távol vitt kalandból 
hozott fegyver néhány kőnyűt képes szikkasztani a’ hazában. 
Mind a’ két darab becses lehet az illyesmit kedvelők előtt, ’s 
eladás vagy kijátszatás által tetemesen nevelhetné csekély ado
mányomat. Midőn használtatásuk’ módját egészen Önre bízom, 
bezárom soraimat. Schwarzenberg Fridrik herczeg, cs. kir. 
alezredes.“

E l e g y .
Minap a’ Löwen és Tirlemont közötti vasúton (Belgiumban') 

egy paraszt, ki a’ kocsiból kalapja után ugrék, a’ síneken ösz- 
szezúzatott. Ha ez és hasonló szerencsétlenségek csak a’ része
sek’ vigyázatlanságának tulajdoníthatók: másfelől a’ vasutigazga- 
tóság ellen támasztott sokféle sérelmek sem hiányzanak. A’ bel
ga hírlapok naponkint telvék panasszal a’ vasúti gondatlanság és 
tunyaság miatt, mellyeknek következtében a’ kocsivonalok gya
korta néhány órával későbben érkeznek meg azon helyre, mint
sem várattak. Főkép azt vetik szemére az igazgatóságnak, hogy 
az alsóbb, fedeletlen kocsikat (waggons) elnyomni törekszik, ’s 
a’ szegényebb népet egy gyors és jutányos elősegítési eszköztől 
akarja megfosztani. A’ kormány ellenben a’ vasutak’ csekély jö
vedelméről ’s az általok okozott tetemes költségek miatt panasz
kodik.

A’ galamb-kedvelő-társaság Schutterhofban, Antwerp mel
lett, felhívást bocsátott ki az ország’ minden galamb-kedvelői- 
hez, egy Londonban tartandó pályázás iránt, ’s ennél a’ többi 
városoknak 15 perczet ajánlott meg egy-egy postamérföldre. 
A tétel egy-egy galambért 8 frankra határoztatolt meg. A’ társa
ság eSy 100 franknyi becsületdijt lett hozzá. Több brüsseli, 
genti és artselaeri galamb versenyzett a’ díjért; 156 vitetett 
e szárnyas posták közűi „Antwerpen“ gőzössel jul. 4kén Lon
donba, holjul. 8kán reggeli 8 órakor föleresztettek. Valamennyi 
(számra 16) dijt a’ két antwerpi (SchutlerholT és Loodshuys) 
társaság nyeré. Az első dijt Godbaerls ur nyerte el, kinek ga
lambja 12 órakor 82 perczen délkor ért haza. Az egész galamb
sereg két harmada még az nap jött meg; igen sok délutáni 
1 óra előtt.

Pozsonyban.
Alapiiá és szerkeszti Orosz József. -  Nyomlalja ifjabb Schmid Antal.



Viszon- nyilatkozás
a’ „Századunk’“ 58. számába iktatott „Nyilatkozásra.“

Szintolly távol minden absolutismusi vagy monarchico-oli- 
garchiai, valamint demoeratico-monarchiai vagy épen democratiai 
elvtől — szeretem én is úgy, mint a’ Hírnök’ tisztelt szerkesz
tője, a’ fejedelmi jogok iránti hódoló tiszteletem mellett, minden 
túlzástól tiszta nemzeti szabadságinkat, jogainkat, szóval alkot
mányunkat; ’s ezen szellemben voltak Írva munkáim is, mellyeket 
a’ t. szerkesztőség megemlíteni szíveskedett; de minthogy ó'n 
megismerése szerint is ju s  pnblicumunk, következésképen a’ 
felségiségnek eredetére nézve biztos alapunk nincs *); sőt mint
hogy eleinknek kijövetelök előtti polgári állására nézve csupa vé
leményeken , állításokon túl menni nem is lehet1 2); mi termé
szetesebb, mint e’ részbeni nézeteknek ’s innnen vont következ
teléseknek különbsége? —

Hazánkban én a’ főhatalmat felülről vezetem  le, midőn ab
b a n , hogy a’ királyi jog  isteni jo g ,  az igen tisztelt szerkesztő
ség g e l kezet fogok 3 * 5) : azt én t.i. a’ Teremtőtől a’ teremtett első 
emberre ’s férjre, innen az atyára, patriarchára és szövetsé
g es  összeköttetésben álló több illy patriarchák által választott +) 
fejedelmi vezérre, ’s ebből minden újabb választás nélkül lett 
királyra vezetem  le ; ’s ezen nézetem et az emberi nemzet’ kifej
lődésének term észetes rendén, továbbá a’ Századunk'' 54. 55. és 
56. számaiban felhozott ’s mindeddig kétségbe nem veit történeti 
adatokon ’s nemzeti dolgainkat tárgyazó iratok’ auctoritásán, ugv- 
szinte alap- és más Írott törvények’ ’s diplomák’ hitelességén ala
pítom 33. Ekképen a’ főhatalom, vagyis a’ fejedelmi jogok’ össze- 
sé g e , a’ nem zetnek minden alkotó befolyása nélkül a’ fejedelmet,

1) Csak az mondatott, hogy „egy rendszeres és a’ törvényhozás 
által elfogadott közönséges jógiink nincs“ — t. i. hogy az rend
szeresen nincs összeírva ; de azért a’ biztos alap nem hiányzik, 
mert máskép fel nem szólíthattam volna a’ t. beküldő urat, nevez
zen csak egy királyi jogot, melly törvénykönyvünkbe iktatva 
nem volna. -4 szerk.

a) Mikint kívánhatja tehát a’t. beküldő ur, hogy az ö állítása, min
den magyar publicisták’ ’s történetírók’ állításai’ ellenében, ellen
mondás nélkül fogadtassák el? -4’ szerk.

3) Kezet fog, igenis, a’ kifejezésben, de nem a’ dolog’ velejében. 
A’ királyok’ isteni joga, mint én’s a’ Századunk’ 56. lapjába felvett 
értekezés’ szerzője azt értjük, egészen különbözik K. ur isteni jo
gától, mi amaz értekezésnek csak eme’szavaiból is világos: „Neki 
(_'a’ fejedelemnek) mások’ jogait, mcllyek szinte Istentől vannak 
(_’s Így egy alkotmányos országban nem fejedelmi ajándék), szen
teknek kell tartania, ’s igy alattvalóit és más független arakat ve
lük  s z ü l e t e t t  v a g y  é r d e m l e t t  fnem nekik ajándékozott) 
j o g a i k b a n  meg ne sértsen vagy csorbítson; nem szabad egyez
kedéseket megszegnie (_’s igy alattvalóival is lehetnek , az isteni 
jog mellett, egyezkedései), senkit ’j o g o s  szabadságában csellel 
vagy hatalommal csorbítnia vagy sértenie ’stb .“ Ha K. ur 
jo-y érti az isteni jogot, akkor mi is örömest kezet fogunk vele, 
még pedig nem csak a’ kifejezésben. -4’ szerk.

41 Ha tehát isteni joggal felruházott patriarchák szabadon 'álasz- 
tottak magoknak fejedelmet: nem volt c nekik joguk a’ vezérré 
választott férj fi’ hatalmát egyezkedés’ utján mcgszoritm ; — s ha 
ezen megszorítás’ kétségtelen bizonyítványait nyolez száz évi sza
kadatlan gyakorlatban 's mai napig, magától a’ fejedelemtől elismert
’s hittel erősített ép fcnállásában tapasztaljuk : lehet c józan 
okunk azt kétségbe hozni? -4 szer

5) De helyesen alkalmaztatja c előzményeit? — ez itt a’ fő kérdés.

a' monarchának ismeretéből (notio) «), illetvén, nem minden kö
vetkezetesség nélkül állíthatom, hogy azokat — mint ez valóban 
meg is történt — törvényben előszámlálni szükségtelen volt '; 
hanem csak a’ mennyire közülök némellyek a’ királyi főhatalom- 
bol, mint kútfőből, a’ nemzetre is háramlónak, ’s azoknak ha
tártalan gyakorlatában engedékenységből a’ király megszorítva 
van S |: csak azoknak ’s annyira kellett menniek e’ ka tá ro zó it or
szágiás' következésében törvénybe. — E ’ szerint büszke vagyok 
ugyan nemzeti jogainkra, szabadságiakra; ezeket azonban egye 
dűl királyainknak köszönöm; mert csak az adhat, kinek van; ’s 
az nyerhet mástól, kinek nincs —

Mások ellenben, úgy látszik , a’ főhatalmat alulról vezetik 
fel a’ királyig10). Ők elmellőzvén a’ term észetes rendet — az 
atyai, a’ patriarchal hatalmat — eleinket egyszerre mint nemze
tet, melly, mint már patriarchal kormányaiéi felszabadult, ma 
gának vezéreket, kapitányokat választott, léptetik fel, ’s azt a! 
lítják , hogy valamint a’ kapitányok a’ nemzet által szabadon vá
lasztattak, úgy ezek csak mint a’ nemzet’ képviselői lelték le 
Á rp á d ’ kezébe a’ nemzetet illető főhatalmat. E ’ szerint a’ feje
delmi jogok a’ nemzettől származván, « ’ királynak  igenis csak 
azon jo g a i lehetnek, m cllyek törvénybe ik ta t rák. —

A’ nézeteknek illy különbözésében habár magamnak sem 
csalhatatlanságot sem mások feletti tudományt nem követelek 
is: de mivel csak meggyőző okoknak szeretek hódolni, meg 
fogja engedni a’ t. szerkesztő ur, hogy kimondott ítélete illán is 
okainak nyomosságát fontolgathassam.

Hogy eleink kijövetelökkor akármelly külső hatalomtól füg 
gők voltak, azt én soha sem állítottam, ’s e' tekintetben szabad
ságukat kétségbe soha sem hoztam 111; mert hiszen épen ez tér 
mészeteá tulajdonsága a’ patriarchal kormány alatt lévő tr ibu - 
sok/iak ,  nem zetségeknek: azonban hogy kapitányaikat magok 
választották, hogy ezek a’ fejedelmi vezér’ választásában csak 
képviselők voltak, ennek bebizonyítására talán több, mint törté 
netiróinkra, kivált újabbakra, altalányos utalás, kívántatik ak
kor, midőn ezen állítás az emberi nemzet’ természetes kifejlő
désének rendével, történetíróinknak, kik szerint eleink 7 tn b a -

C) A’ korlátlan monarchának ismeretéből t. i. 's ezt igen szigo
rúan meg kell különböztetni, ha tévedésekbe nem akarunk esni.

1’ szerk.
7) ’S mégis clöszámlálvák elsőtől utolsóig, noha nem egy helyütt 's

nem bizonyos rendszerben. _ -4 szerk.
8) így tehát csak engedékenységből, és nem kölcsönös egyezkedésből

volna megszorítva nálunk a’ királyi hatalom. 5 alóban, ha ©Ily fő- 
hatalom , nvelly csak engedékenységből, azaz kegyelemből, szo
ríthatja meg magát, nem absolutismus: akkor a jus publicum 
minden korú tanítói tévedésben voltak ’s vannak. Illy lan szerint 
továbbá az országgyűlési tanácskozások— mutui tractatus __ a 
mint azok nyolez századokon keresztül minden királyaink aim  
szakadat lanul  mai napig folynak, egészen feleslegesek, sót mind
azon esetek , hol indítványok a’ nemzet’ meg nem egyezése mi
att el nem fogadtatnak, a’ királyi hatalom’ megsértése volná
nak. ' •*,rk

9) Nem irigyeljük K. úrtól ezen okoskodást. }
10) Ezt, mint már mondottuk, józan cszii nem teheti. He itt is rom;

másutt, K. ur a’ két ellenkező állítás között fekvő igazságot ki
találni nem tudja vagy nem akarja; ezen közép igaz'ig  
független férjfiak közti szabad egyezkezes. *

11) Hiszen a’ külső hatalomtóli függésről itt általában sóba 
lehetett.
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sokban azaz habár egy eredetű, de mégis külön nemzetségekben, 
mellyeknek természetes fejeik, vezéreik a’ patriarrhák, jöttek 
ki, bizonyításával, valamint a’ mindeddig kétségbe nem hozott 
alaptörvényekkel, mellyek szerint egyedül a’ főhatalommal biró 
főszemélyek választottak, öntötték véreket egy edénybe, esküi
tek és kötöttek ki magoknak ’s maradékaiknak bizonyos jogokat12), 
a' nélkül hogy követelt képviselőségükről vagy meghatalmazóik- 
ről emlékeznének — homlokegyenest ellenkezik. — Sőt még 
polgári állásukra nézve sem vettem kétségbe szabadságukat 1 ’ 
mert a patriarchal kormány alatt is egy rész nemzet ség beliekből, 
más rész önkinti vagy erőltetett szolgákból áll: ezek közül pe
dig az elsők azon nyelven, mellyen legrégibb történetíróink Ír
tak, szabadoknak (liberi familias) is neveztetnek; de ezen a' 
más résznek ellenében vett szabadság még olly értelemben nem 
vétethetik, mellyből a’ tökéletes szabad választást következtetni 
lehetne. — Chiliben, Peruban, Mexicoban — határtalan kormány 
alatt is — a’ revolutio előtt a’ nép két részből, szabadokbóli;) 
és rabszolgákból, állott; de ez csak annyit tett, hogy midőn 
egyik ur, másik szolga; midőn az egyik szabadon költözködő 
parancsoló, a" másik örökös rabszolga. — Azonban minő szabad
ságaik voltak eleinknek Európába jöttékkor uralkodóik’ ellenében, 
azt t. szerkesztő ur sem fogja soha is megmutatni; de ha a’ 
többi azsiai népekről lehet következtetést vonni; ha áll Carthui- 
tiusnak 1. fejezetében Gejzáról tett bizonyítása: , ,Severus qui- 
dem. et crndelis célút potentiuliler ágens in suos, misericors 
aulem, et liberális in alios“ ; ha állanak AYerbőczynek II. r. 3. 
czim. lő §ban látható szavai, hogy , Ahnnis poteslas condendae 
legis. et cons lit útion is1" a’ vezérek mellett volt; ha áll törvény
tudóink' aggastyánjának. Kelemennek. Sz. Istvánról e' mondása: 
..Temperáló, q u o  Duces utebantur, rigore Aationi universae 
immunitates, quae cuivis hominum classi admensae essent, con
cessit“ : akkor egész Sz. Istvánig igen mérsékleti országiás-! 
formával épen nem dicsekedhettünk; s azért valamint állításo
mat túlságosnak mondani nem lehet, úgy annak czáfolata-------
egyszerű nemme\ is teljesen talán meg nem eshetik15). —

De tegyük hát, hogy nemzetünk kapitányait szintúgy mint 
krpadot vezérnek, Sz. Istvánt királynak tökéletesen szabadon 
választotta: akkor föl kell tenni, hogy a'főhatalom vagyis a’ fe
jedelmi jogok' összesége nemzetünknél volt16); mert hogyan ad-

12) E ’ szerint K. ur  masa teszi fel az t :  „hogy a ’ 7 tribusok’ terme-, 
szetes fejei, vezérei, a ’ patr iárchák jöttek ki — 's hogy alaptör
vényeink szerint egyedül ( ? )  a’ föhatalommal biró föszemélyek 
választottak" — igy tehát már a’ föhatalom nem egynél,  hanem 
többeknél volt:  nem ök választattak a’ fejedelem á l ta l ,  hanem ök 
választottak fejedelmet, valamint szükséges volt,  hogy ök is az
előtt a ’ többi pa tr ia rch ák , családatyák által, kik t. i. isteni jog
gal a' természet által felruházva voltak, v á lasz tassanak ; mert más
kép nem lehettek volna vezérekké, hanem szintúgy családi pa
triarchák maradtak volna, mint azok. kiket v e zé re l t e k ;— ’s mégis 
mindezen előzményekből olly következtetéseket húz ki a ’ tisz
telt beküldő u r , mellyek semmi ép logicával ki nem huzathatók.

.1’ s z e r k .
13') 11a K. ur Árpád előtti eleinknek „még polgári állásukra nézve 

sem veszi kétségbe szabadságukat" :  valljon mivel támogathatja fö 
allitását s’ 3 agy talán ..szabadság és polsát i állás“  alatt  mást ért 
mint mi? r  ÄSCrfe

11) Igv mégis igazunk volt a' legközelebbi megjegyzésben, mert most 
látjuk, hogy K. ur.olly szabadságot ért, miilyennel a" Chili’. Peru’ ’s 
Mexico h a tá r ta la n  kormánya alatti szabadok bírtak.  A’ s z e r k .

lö )  Ha a jelen kérdés vitatása idegen bíróság előtt folynék, úgy 
bizonyosan a számos és nagy eróködéssel fölhozott törvén veket 
s okoskodásokat ellenkező számosbakkal kellene lerontanunk, 
millyekkel szerencsénkre bővelkedünk i s ; de a ’ magyar publicum 
előtt elégséges puszta nem-mcl felelni, ha valaki Ázsiából kijött el- 
dódeirc azt akarja  fogni, hogy ök szabad emberek nem voltak, s 
határtalan föhatalom alatt görbedeztek. A ’ s z e r k .

16) E szerint tehát szabad választási jog és a' fejedelmi jogok’ ösz- 
szesógc (soiiverainité) egyértelműek K. ur előtt: — ’s erre jól ,  
tigyelmezzünk ! 4 s z e r k

háttá volna azl által a’ kapitányoknak, vezéreknek, királyoknak, 
a' mivel nem birt? Már most vagy általadott azonnal minden fe
jedelmi jogokat ezeknek, ’s igy Sz. Istvánnak is . vagy nem 11 * 19. 
Ha általadta azokat: hol van az a’ törvény, mellyben azok elő- 
szániláltatnak, ha állani kell azon elvnek, hogy a’ kiralgnak 
csak azon jo g a i lehetnek. mellgek törvénybe iktat rák? — és 
ha törvény nincs, ’s vezéreink, királyaink mégis éltek fejedelmi 
jogokkal ,s) a’ nemzetnek minden ellenmondása nélkül: akkor 
nem állhat ezen elv: a' királynak csak azon jogai lehetnek, 
mellyek törvénybe iktalvák. Ha pedig által nem adta nem
zetünk azokat Sz. Istvánnak, ’s azért azokkal nem éltek 's él
hettek királyaink mindaddig, mig azok egyenkint 's több száza
dok után — sokszorosak mellékesleg— törvénybe nem iktattál- 
tak: ki melleit voltak mindaddig ezen fejedelmi jogok, és igy a’ 
felségiség? mert egy független országot felségiség nélkül kép
zelni sem lehet. Wem leheltek a’ király mellett; mert állítólag 
a királynak csak azon joga i lehelnek, mellyek törvénybe ik
tat vák: tehát a’ nemzet mellett kellett lenniek még akkor is, mi
kor már királya volt. Azon elv tehát egyenesen népfelségiségre 
irányul; és ha korunkban megtörténhetett még olly országokban 
is, hol határtalan országiás volt, a’ népfelségiségnek kikiáltása10 19): 
nem kell e minden olly elv ellen, melly népfelségiségre irányul, 
küzdeni? — Kossuth urnák folyóírásától lett letiltás ellen pár
tol tatása' alkalmával közgyűlésben mondatott ki 's pártoltatott a- 
zon elv20): tehát igen kora ítélet az, hogy,.terjedelmes czáfola- 
taim egy nem létező tárgy ellen“ tétettek.

( Vége következik.)

Vasutak Magyarországban.
Horváth János’ értekezése.

( V é g e . )

Miután az előbbiek szerint kétségtelen, hogy a' Duna’ jobb
partján építendő vasút Bécstől Pozonyig 's Győrig, valamint 
szinte Budáig is , sokkal czélirányosb, biztosabb 's hasznosb 
az egész országra nézve, egy bal-parti pályánál: szükséges még 
egy pillanatot vetni egyes vidékekre ’s névszerint n. P o z s o n y  
varmegyére, melly ez utóbbi vonalt nagy lelkesedéssel pártolja.

Előre kell bocsátnom, hogy amaz igen elterjedt vélemény, 
miszerint a’ vaspályák azon vidéknek, mellyen keresztiilvonatvák. 
közvetlen hasznot hajtanak, nagy csalódáson alapul. A' vaspálya e' 
tekintetben igen különbözik az országuttól, mellyen kiki ínye sze
rint megállhat, költhet, vehet, eladhat 's maradhat, a' meddig tet
szik , mi által illy helységek élénkebb mozgalmat 's keresetmó-

17) A’ beküldő ur’ ny ájas engedelmével legy en mondva, i tt  még egy 
harmadik eset is lé tezhe te t t ;  az t. i . ,  hogy szabad férjfiak, vagy 
pa tr ia rchák ,  x’agy akármiknek nevezzük, egy vagy  több vezért 
választottak magoknak föltételesen, szabadon megalkuván velők 
azon hatalom irán t ,  mellyet nekik á tadtak  vagy  magoknak fen- 
ta r to t tak .  ’S igy is történt valóban az eredeti  k j fésben ,  melly 
minden lényeges változás nélkül századokon keresztül mai napig 
épen fenáll, ’s mellyből csak sophismák által hozhatni ki, hogy egy 
eredeti szolgaság’ ’s későbbi kegyelem’ szüleménye. A’-szerk.

I S )  De valljon határtalan fejedelmi jogokkal e ? — ’s ez a’ kérdés' veleje.
.4’ szerk.

19)  L ázadás’ és az egész s ta tus ’ véres fe lfo rga tása ’ következésében; 
mi létalaposan különbözik egy , az idő’ folytában lépcsönkint 
a ’ k o r ’ kivánatai s z e r in t , csendes és kölcsönös egyezkedések’ u t
ján kifejlődött polgári alkotmánytól.  — Be kár, hogy K. ur any-  
nyira eröködik egy kétségtelen történeti ’s közjogi igazság
nak szövevényes scholasticai okoskodások általi elforgatásán.

.4’ szerk.
20) E gyes  túlzók által talán ( ’s melly szabad alkotmány alatt  nem

talá ltatnak i l ly en ek ? ) ;  de hogy a ’ népfelségiség’ theoriája ho
nunkban lábra kaphatott  volna, arró l nehezen gyözendj meg K. 
ur a ’ magyar közönséget. A’ szerk.



(lot nyernek. A’ locomotiv csak az állomás-pontokon szakaszlja 
leibe sebes futását, ’s igy az illy pontok közötti lakosoknak a’ 
vasúiból egyéb közvetlen nyereségük nincs, mint hogy szemeiket 
a’ melleitek elrepülő kocsisoron legeltethetik ; ’s a’ ki azt gondol
ja , hogy a kocsik majd megállanak kívánságára, ’s őt legott 
termékeivel 's áruival felveszik, nem bir e’ tárgyban tiszta fo
galmakkal. A vasutak közvetlenül csak az egész ország’ általá
nyos hasznára szolgálnak, mellette pedig az állomás-pontokéra; 
az egyes vidékek csak közelebbi vagy távolabbi fekvésük szerint 
az állomás-pontoktól közvetve részesülhetnek a’ vasutak’ hasznai
ban. Ezen axiómát n. Pozsony vármegyére alkalmazva, könnyű 
kitalálni, hogy reá nézve csekély különség, a Dunának jobbik 
vagy bal partján építtessék e a’ vaspálya, csak fővárosa, Pozsony, 
állomás-pont legyen. Minthogy pedig ez minden esetre fő pont
nak ki van jelelve, a’ környék’ haszna ugyanaz, a’ folyónak 
akármelly oldalán legyen a’ pálya. Igaz, hogy a’ jobb-parti pályá
nak állomás-pontja hihetőleg a’ folyam’jobb partjára fog helyez
tetni, de mindig a’ város’ általellenében, a’ ligetben, ’s igy a’ 
többi vármegyére nézve majd szintolly közel, mint ha magában 
a’ városban létezne. A’ közlekedésnek pedig téli akadályai ’s 
talán néhánynapi félbeszakadása gazdagon pótoltatik azon bi
zonyos kilátás által: „hogy e3 pályának majdnem szükséges kö
vetkezése leend egy allo-hid Pozsonynál, melly nek építése egy 
hal-parti pályánál alig reménylhelő“. ’S már e’ kőrnyülállás 
maga bírhatja a’ vármegyét sőt a’ várost is arra, hogy, minden 
aprólékos tekintetek’ elmellőzésével,a’ jobb-parti pályát pártolják; 
mert illy messzeható vállalatnál nagyszerű számítással szükséges 
élni, nehogy az egész haza’ virágzását eszközölhető jótétemény 
tökéletesen ki nem fejlett isméreteken hajótörést szenvedjen. Ma
gyarországnak oda kell törekednie, hogy közlekedése nyugat fe
lé bizlosíttassék a’ birodalom’ fővárosával, az adriai tenger' ki
kötőivel ’s Europa’ nyugati országaival. Innen várható az ország' 
műipari, kereskedési és szellemi hajnala, nem keletről; megfordít
va áll a’ magyarnak political zodiacusa a’ csillagászihoz. — Ma
gát pedig Pozsony várost tekintve, ez leginkább a' pálya’ személy
sokasága (Personenfrequenz) által fog nyerni; ’s ez a’ jobb-parti 
pályán, melly, az előbb mondottak szerint, sokkal biztosabb le
end a’ másiknál, bizonyára nem lesz csekélyebb minta’ bal par
ton fogna lenni; kiváltba egy álló-hid jövend létre.

Mielőtt ezen , csak fővonalokban rajzolt értekezésemet be- 
rekeszteném, czélirányosnak vélem, a’ t. közönségnek tökéletes 
értesítése végett, még azon főelveket közölni, mellyekből eddig 
a'legműveltebb nemzetek, kivált a’ német kormányok, a’ vasút
építésnél kiindultak , s mellyek, külföldi hírlapok szerint, bölcs 
főkormányunk által is elfogadtattak *).

a) Azon sorra nézve, melly szerint egyes vasútvonalok egy
más után vagy mellett létesítendők, a’ kormány’ részéről oda 
kell munkálni, hogy azok’ építésének egymásután-következése, 
a’ mennyire lehetséges, kereskedési fontosságuk fokai szerint 
történjék.

b) Hogy kellelinél több vasut-vallalatok egykorú létesítése 
káros következéseinek elejök vétessék, azon esetben, ha magányos 
személyek által bejelentett kelletinél több vállalatok egyszerre 
jőnének össze: szükséges lesz , a’ jelenlegi létesítést ideiglen 
csak a' legfontosabbakra szorítani, a' többire nézve pedig fentar- 
tani későbbi időpontokra.

c) Valamelly pályavonal iránt bejelentett magányos vállala
tot el kell utasítani, ha attól lehelne tartani, hogy létesítésé al-

*) Ez értekezés bckiihlctcsc óta már valóban meg is jelent nyomta
tásban a' vaspálya-törvény, ugyanazon értelemben, a' mint itt
l'flhozatik. * **erk.
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lal a' kereskedés a' maga természeti irányából hibásan és káro
sán ki fog téríttetni.

d) A’ vasútépítési engedelem’ föltételei közzé tartozik az 
is, hogy a’ kért irányra más magányos személynek még jog ne 
adatott legyen, melly különben azáltal meg fogna sértetni; to
vábbá, hogy a’ vallalat csakugyan végre is hajtassák, ’s ne 
puszta ürügyül használlassék részvényekkeli börzejátékra, ha
nem sikerülése valószínűnek is mutatkozzék.

e) A’ magányos személynek vagy társaságnak vasútépítésre 
adott jog annyiban kizáró is , a’ mennyiben másnak meg nem en
gedtetik, hogy ugyanazon irányban csupa párhuzamos (paralle
l s )  pályát építsen, melly a’ megengedett pályának egyik pontjá
tól fogna kezdődni ’s annak egy másik pontjára ismét vissza
vezetni.

E’ főelvek után röviden csak ezeket jegyzem meg:
Iször. Báró Sina már bírja a’ kiváltságot a' bécs-pozsony- 

győri pályára, ’s hathatósan az élőmunkákhoz is fogott.
2szor. Ezen pálya minden t ek i nt e t ben  jobb a’ bal-par 

tinál, úgy hogy ha a’ kettő között szabad választás volna is, 
a’jobbik parti fogna választatni.

3szor. Más országok’ tapasztalása mutatja, hogy még olly 
vidékeken is, mellyek népességre ’s a’ közlekedés’ élénkségére 
a’ kérdésben lévő vonalt sokkal felülmúlják, két ugyanazon 
iránybani párhuzamos pálya roszűl kamatoz.

4szer. Ha csak egy vonal vitetik Bécs és a’ magyar főváro 
sok közt: ez mérsékelt bér mellett is fenállliat; holott a’ kettős, 
kétszer annyi költségbe kerülő pályán vagy a’ bért is ketlőztelni, 
vagy a’ társaságok’ egyikének tönkre jutni kell, ’s igy minden 
esetre vagy a’ publicum, vagy egy niűszorgalmi vállalkozó tár
saság szük'ségképen megkárosodik, ez által pedig a' többi illy- 
nemű vállalatok csirájokban fojtatnak el.

őször. Ha a’ vaspályák utáni vágy olly nagy, azt az ország' 
más vidékein is kielégíthetni, mivel a’ múlt országgyűlési \ \  \  . 
törvényezikkelyben kijelelt 13 vonalból még 12 üres. — Aem 
szükséges tehát egy már munkába vett vállalatot szükségtelen 
vetélkedés által megrontani.

E’ bizonyos adatok’ megfontolása után biztosan várhatni ha
zánk’ törvényhatóságitól ’s országgyűlésétől, hogy a' jobb-parti 
pályát pártfogásuk alá veendik, atyáskodó főkormányunk pedig 
ezen, egyesekre ’s az egészre káros vetélkedésnek helyet nem 
engedond.

Az  á l l at okról
értekezik Csaplovics.

( Folytatás.)

Az önszereletet szinte nem lehet az embernek, annal ke 
vésbbé az állatnak szeméből kiolvasni; de vannak jelek, mellyek 
bői azt azok’ viseletében következtethetni, u. in. a' hírvágy, el
vezet vágy , lelszvágy és önvédelem, mellyek az állatoknál szin
te mind megvannak, úgy annyira, hogy a legkélesebb is , t. i. a 
lelszvágy, némelly éknél egészen meglepő.

Különösen, hogy az állatok igen élénk érzékkel bírnak a 
szeretetve, még pedig nem csak a'nembelire, hanem a' baral 
ságira is , ennek minden órán a’ legszebb bizony ilvanyira tab. 
hink. Leginkább megilletett engem egy eset. mellyel ill elbe 
szélek. Egy hím canari elvalaszlalek a’ nősténytől. Ez utóbbi 
szemlátomást búslakodni kezdeti, nem evett semmit, úgy hogy 
félteni kezdették az állatot, s a hímet kalitkajaba visszaterel 
\lig lin<ry azt itt a' nőstény megpillanlá, kicsapongo örömnek
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;td:í jeleit és — halva fordult tel. Az öröm ölte meg • Hol 
az ember, ki a’ szeretetnek nagyobb fokára kepes volna*? Én 
nagyobbat nem ismerek; lehet, hogy Tuppy ur mondhat egyet. 
— Mennyire szeretik az állatok kisdedeiket ’s melly igen tudnak 
ragaszkodni az emberhez, nem szükség említenem. Voltak ebek, 
mellvek jótevőik’ sírjain halálig búsultak. Hlyen szeretetnek 's 
haladatosságnak az emberiség’ történeteiben igen kevés példá
jára találunk. Oh, kedves Tuppy ur, milly kevéssé figyelt még 
Kegyed az állatokra, milly keveset elmélkedett felettük ! Ha 
nekem akart Kegyed e’ részben leczkéket adni, valamivel jobban 
kell vala rá elkészülnie.

'S most azt kérdem: miért ne bírnának az állatok Önszere- 
letlel is, mi hiszen, mint legsziikségesb önfentarlási ösztön, a’ 
természettől minden alkotmányba öntetett! Én legalább legke
vesebbé sem kételkedem, hogy ha van az állatoknak grammati- 
cajok, abban az első személy szinte ego: én, úgy mint a’ mi
énkben. —

„Az állat nem tudja, hogy van a’ világ“, úgy mond továbbá 
Tuppy ur. Ezt én szinte nem merném olly elhatározottan állítani; 
mert az efféle tudást vagy nem tudást szinte nem lehet az em
bernek , annál kevesbbé az allatnak orráról lenézni, kivált mi
után az még olly jelenségekben sem mutatkozik, millyekben az 
önszeretet, ’s igy sejtésünk sem lehet róla mindaddig, mig az 
állatokkal formaszerinti conferentiát nem tartunk iránta — mi 
pedig lehetetlen. Hiszen hányán vannak magok az emberek közt, 
kik e’ kérdésre : van e világ? meg nem tudnának felelni. Ha 
pedig Tuppy ur e’ szót „világ“ a’ szokott, tág értelemben ve
szi, ugyan nem nevetné e őt ki minden ember, kitől ezt kérdené: 
van e világ? Nem mondaná e neki mindenki: „Hát az ur nem 
látja a'világot? tekintsen csak körül; hiszen itt van, rajta áll 
azúr!“ .. ’S bizonyosan ugyanezt felelné neki valamennyi állat 
is, ha T. ur őket, vagy ők T. ur’ nyelvét érthetnék. Bizonyosan 
nevetnének rajta az állatok is, mint azon együgyűn, ki lovát 
kereste, holott rajta ült.

Hogy az állatok a’ Saturnus’ gyűrűjéről vagy a’ kettős csil
lagokról csak igen keveset tudnak, ezt magam is hiszem; de 
T .  ur vélhetőleg csak e’ földiekét értette. E’ felől is, nincs 
kétségem, igen homályos isméreteik lehetnek, miután, a’ köl
tözőket kivéve, bizonyos tájékhoz költetvék, ’s igy vizsgála
tokat nem tehetnek az iránt: valljon hol szűnik meg a’ mérsé
kelt égal ’s kezdődik a’jeges vagy izzó; ámbár, elhiszem, ná
lunk nyáron néha azt képzelhetik, hogy a’ zóna torrida alatt iz
zadnak, télen pedig, hogy a’ frigida alatt rezketnek.

Az évenkint költöző állatok, névszerint a’ madarak, de leg
inkább az olly magasban szárnyaló ’s olly különösen éles sze
mekkel biró sas, többet mondhatnának lalan nekünk a’ föld’ alak
járól, mint legmerészebb léghajósaink, ha őket egy rigorosum 
ixameii ala vonhatnék. I)e ez nem lehetvén, az érdeklett állí
tásra is egész egyenességgel csak ezt lehet felelnünk : non liquet.

„Az ailat magat mint én-1 a’ tárgyaktól ’s ezeket magától 
meg nem különböztetheti.“ — Ezt én egy részt igen rendén ’s 
természetesnek találom; mert bizonyosan Tuppy urnák sem volt 
az en- és nem-envö\ semmi fogalma, mig a’ transcendentalisták’ 
magas bölcseseget, vagy saját kifejezésekint „bölcsészeiét“, meo- 
nem ízlelte, mit az állatoknál annál is kevesbbé tehetni fel, mint
hogy ok, a 1. uralta! nekik tulajdonított teljes butaság és ot
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rombaság mellett, kétségkívül sokkal valóbb dolgok után törek
szenek, mint a’ tinomabb észtehetséggel felruházott istenség kép
viselőjének én-je és nem-énje.

De más részről én T. urnák ezen állítását a' merésznél is 
többnek találom. Nekem ugyanis úgy tetszik, hogy az eb, midőn 
valamelly sültnek szagát érzi, igenis jó l, sőt teljes bizonyos
sággal tudja, hogy ez a’ szag nem ü tőle ered, hanem egy, ő 
kívüle létező ’s illatozó tárgytól, vagyis, a’ metaphysicusok’ fen- 
lertgő nyelvén ’s világosabban szólván, hogy a’ sült ő rá nézve 
nem en, hanem egy nem-én. — Mert hiszen, ha máskép volna 
a’ dolog, olly bolond volna e a kutya, hogy várjon, vagy épen 
két hátsó lábára is álljon, mig a’ falat orrára tétetik, vagy szá
jába vettetik, holott azt sokkal közelebb és hamarabb kapná, ha 
saját én-jébe harapna? Én illyesmit sohasem tapasztaltam. Le
het, hogy Tuppy ur már látta, miután az érdeklett tételt felállttá.

Szintúgy hiszem azt i s , hogy ugyanezen eb, midőn vala-' 
melly idegen eb ellen executiora megy ’s azt jól megezibálja, egé
szen bizonyos abban , hogy az általa megczibált bőr nem az ö 
saját bőre,’s hogy ő nem maga magán, hanem egyik drága kutya
társán tett executiot. Csupán egy kevés metaphysica’ híjával vari 
ezen eb annak még világosabb tudására, hogy a’ megczibált pajtás 
nem az ő én-je, hanem egy nem-én. — Azonban amicus Plato.,  
séd magis arnica veritas. Én itt a’ kutya’ ostobaságát még inkább 
elárulom, mint a’ meddig e’ részben T. ur ment. Azt mondom 
t. i., hogy az eb gyakran önmagát önmagától nem tudja megkü
lönböztetni; ’s ez akkor történik, midőn magát a’ tükörben meg
pillantja. Azt hiszi illy énkor, hogy valamelly isméretlen ebtársat 
lát, farkat csóvál, igyekezik a’ legszebb formában megjelenni, 
’s a’ viszonzott farkcsóváláson észrevévén, hogy szívesen lát
tatik, közeledik a’ szokott szaglálás’ megtételére. De alig ért a’ 
két orr egymáshoz elég közel, az én ebem, úgy látszik, téve
dését azonnal észrevette, szinte szégyenkezik ’s egész hideg 
vérrel tovább indul. — Ezt én a’ kávéházban nem egyszer mu
latva ’s okulva szemléltem.

Igen, de hasonló körülményekben az ember számtalanszor 
épennem okosabb mint az eb. Ugyanazon kávéházban, ugyan
azon tükör, melly egy álajtó’ borítéka volt, egy uj vendéget egé
szen elámított. Ez ugyanis, hihetőleg azt vélvén, hogy az ajtó 
üveges-ajtó ’s mögötte egy szobának kell lenni, neki rohant a’ 
tükörnek, a’ nélkül hogy drága énjét észrevette volna, ’s csak 
akkor pattant a’ vendégek’ nem kevés mulatságára vissza, midőn 
orra már csaknem tükör-énjének orrához ütődölt.

Ez a’ két tükörpárt tökéletesen egyenlő esetben volt, ’s 
meg kell vallanom, hogy -a’ jámbor bipes csak egy hajszálnyival 
sem mutatott több észt vagy metaphysicát, minta’ farkas quadru- 
pes. Pedig amaz is csak egy amollyan képviselője volt az egész 
emberiségnek, ’s nem lehetetlenség, hogy épen akkor Tuppy ur
nák credenlionálisát zsebében hordozta. Hogy ezen ember a’ 
tükröt gyermekkorától fogva ismérte ’s azt gyakran használta, 
bízvást föllehetni; ellenben az eb nem szorult tükörre, hogy 
magát borotválja, nyakkendőjét szépen felkösse, vagy haját egy 
kellemeles cserjévé változtassa; nem lehet e tehát ennek a’ té
vedést százszorta inkább ’s hamarabb elnézni, mint az istenség 
’s egész emberiség’ ama’ képviselőjének? —

( Folytatjuk.)

Pozsonyban.
Alap.ta és szerkeszti Orosz József. -  Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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Levéltöredékek
a p e s t i  m a g y a r  s z í n h á z r ó l .

Be just, and fear not! 
Let all the ends, thou aim’st at, be thy country's, 
Thy God’s , and truth’s ; then if thou fäll s t . . . .
Thou fall’st a blessed martyr.

King Henry VIII.

Midón néhány hónap előtt azon kéréssel tiszteiéi meg, kedves 
Emíliám, miszerint a’ pesti magy ar színházról időről időre érte- 
sitnélek, feleletem akkor az vala, mikép ott olly kevés történik, 
mi szót különösen érdemelne, hogy érte postadijt fizetned tán kár 
lenne; azaz: hogy működéseik a’ hírlapokban érintve lévén, a’ 
néha tmrians lectiokból a’ valót magadnak ad libitum kiszemel
heted. Mert hiszen te azon kevesek közzé tartozol, kik hő keb
leiken hordozzák az édes magyar nyelvet; azon lelkesb nők 
közzé, kik ismervén gyönyörű termékeit az angol, franczia, né
met és olasz literaturának, nem szégyenük mindenek felett kie
melni a' honit, nem unják szaggatni a' nemzeti nyelv1 szerény 
virágait is , azokat egy soha nem hervadó ’s az erdélyi no' keblét 
olly dicsőén ékesítő bokrétává kötendők.

Azonban
„Nem úgy van most mint volt régen,
Nem az &’ nap süt az égen“ ;

azaz : más igazgató van a’ napi renden, ’s az ellenséges falum  
úgy akarja, hogy kormányának még hajnalát, mellyből már sokan 
szép és tartós delet jósiának, vészterhes fellegek borítsák. De 
nem szállók még egy ideig ama' fenyegető fellegekbe, s a' 
helyett, hogy e’ veszedelmes léghajózásra vetemedném, jer 
kedves! nézzünk szét színházunk' földjén ’s lássuk röviden,

„az év’ vetései közül 
Minő mag kelt ki és mellyik nem?“

lássuk, mit igér e' váltógazdasági rendszer nálunk? mi lehetend 
körülbelül az idei termés? *)

I.
Emlékezhetel édes Emíliám — ha van csekély dolgokra is em

léked— minő pártatlanul, milly őszintén léptem fel a 'Rajzolatok: 
tavalyi 77. 78. 79. 80. és 81ik számaiban magyar jalékszinröli 
töredékeimmel. Sokan, kik véleményűket, ha az nem egészen 
népszerű, nyíltan kimondani nem merik, némellyek, kik minthogy 
magok nem törékenyek, másokról is ugyanazt feltenni készek, még 
azt is gyaníták: hogy eí töredékek' írója a' magy ar hallgatóságnak 
súlyos neheztelését vonandja magára, állása a legkellemetle
nebb, legnépszerűtlenebbek közüli leszen, valóságos martyrává vá-
landik Don-QuiaroHeriájanak 's t. eff. Pedig szó sem igaz, sót 
egészen ellenkezőleg történt. Olvasók' nagyobb része sok igaz 
ságot talált állításaiban, a’ hallgatóság tettleg és hallgatva lát-

Hogy levelem az erdélyi rendetlen postákon sok ne v* n. f  J ’
’s roszhabari  írásom’ talányaival szemedet ne farasz , ron]®
mokkái je g v z e tt  darabkákban küldöm azt a pozsony i u n  a • •
Hahogy te azokat még unalmasbaknak találnád, mint maga »I 
Íme’ fogadom : első találkozásunkkor visszatentenJem a pastadiji. u 
Pedig ezt nem minden unalmas levél* írója teszi »ni.

szik megegyezni nézeteiben; magok a' megrovott színészek pe- 
dig-nőkésurak —irántai nem változott szívességükkel és bizodal 
mukkal tanúsítják, mennyire vannak ők mar megérve alapos igaz
ságok'. és helyes rovatások' hallására; de különösen tanúsnak 
azon figyelembe szökő buzgóságuk által, melly a' haladasvágy' és 
műipar bizonysága. Nem lehet el nem ismérni, mennyire igye
kezett Lendvaynénk azóta is helyreütni szavalását, és sok má
sokban lát előhaladást az el nem fogúit szem. Egressy naponnan 
törekszik fölfelé; Lendvayn látszik a' vágy, a’ művészetet a’ 
természettől ráruházott ajándokival összehangoztatni; igy a’ fia
tal Lászlóról is sokat leköszörült már eddig is a' magyar játék- 
szm i krónika. Mert távol legyen azt követelnem, mintha ezen 
üdvös eredményeket csak a' kérdéses töredékeknek akarnam 
tulajdonítani, sőt igen szívesen osztoznám — ha esnék részemre is 
némi dicséret — azokkal, kik semmit el nem mulaszlának színésze
ink', színpadunk' javítására,csínosbítására, tökély ítésére. Azonban 
tán nem szerénytelenség állítni, hogy ama' töredékek magvakat 
hintének, mellyeknek szép kikelését hanem is csak azoknak kö
szönhetni, de köszönhetni talán, talán azoknak is.

Kedves Emíliám ! tudd meg: azóta is , hogy a'kedves Bé
cset elhagy ám , egyik vagyok a' magyar színház’ mindennaposai 
közül, 's nem fogod tán elhinni, ha mondom neked, hogy miután 
utósó Bécsben mulatósom után újra legózülögtem (mert gőzösön 
szoktam járni), alig volt este egy vagy kettő — pedig messze 
Buda sánta ebnek — meliynek (t. i. estének) kisebb nagyobb részét 
magyar Thalia' csarnokában nem töltöttem volna. Azt kérded: 
mikép lehet huszonhat olasz operát egy huzamban hallani, 's 
aztán (huszonnégy órát sem nyugodva) épen olly mindennapias 
lenni a' hatvani kapunál, mint a’carinthiainál? Barátnőm! ha egy 
oldalúság bélyegzi nézeted’, akkor igazad volna; de hiszen te 
Erdélynek vagy lelkesb leánya, 's te is, mint minden nemesi* 
nő, ismersz szebb érzéseket, minisem érzékink' élvezete; a' 
te lelkedben is vannak húrok, mellyek ezen eszmét ..pesti ma
gyar színház“  vajmi más hangokra tudják varázsolni, hogysem 
ama’ hideg szózatok , mellyeket részvéllenség' körmei olly con 
amuré pengetnek. Igaz hogy a’ különbség nagy, százados, ki 
mondhatlan; és soha sem volt olly szembeszökő, mint mikor le 
indulásom ellőlti este Gemma d i Yergi-1 olaszoktól, 's a' rákö
vetkezett másik estén Beatrice-1 mieinktől haliam. A' puszta- 
csányi határon létező, tövisből font törökbuzakasok" ajtócskái, 
meg a’ berlini, brandenburgi karú közölt nincs azon roppant kü- 
lönség, minő mutatkozék azon melegében ama dalt-záró két ka
pu között, a' carinthiait értem és a' hatvanit, vagyis a két szin 
háznak előadásait, mint egészeket tekintve.

Ah elfelejthetlen Signora Sophia ! Te minden Zsófiknak Zsó
fija! te óriás a' művésznők’ művészei között! Te női \apoleou 
az ének'csatáiban ! s ti Boggi, Cartagenuca, M arini élvexetadó 
hangbűvölők! Soká legyenek lelkembe nyomva Donizetti •) e 
kedves szerzeményének szebbszebb melódiái! !

Azt hiszed, részletekbe bocsátkozom? Világért sem. Kpen

• )  „Gemma di Vergi" Doaisetti' müvében * roegieve.te® J.luakok
énekelnek.
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oily Tiltó bolond nem vagyok megkívánni, hogy mieink amazokkal 
vetélkedjenek. I»e olly jó bolond vagyok ám, miképen ha annyi 
ezrem volna, mennyi nincs, lehozatnám Árpádunk’ széles hátán 
bar egy pár estére minden ahhoz tartozókkal együtt azon 
szin- *) és hangmi'ivészeket, kik e’ szép nevet nem bitorolják, 
hanem érdemlik ; hogy lássák, kik tán még nem látták ; hall
ják, kik még nem halotlák ; érezzék, kik még nem érezheték, mi 
legyen a’ szini művészet, mi a’ hangászat, ’s mi egy daljáték? 
mi érdemel tapsot, mi nyújthat müveit léleknek, finom hallásnak 
élvezetet; nem ál, hanem igaz, való, mennyei élvezetet!

De hová ragad olasz melomaniám? kegyes óhajtásokra, mik 
álmok maradnak, inig minapi álmom — hogy millionär lettem 
_ be nem teljesül. Addig is , mig az történnék, ’s én a’ jám
bor bécsiektől ama’ nagy hősöket Budapest’ számára elragadnám, 
térjünk vissza a’ dologra: magyar színházunkra.

Én tehát, kedves Emíliám, mint mondám, egyike vagyok 
színházunk’ mindennaposainak, melly (t. i. a’ színház) bár kon
gó üres, ’s noha épen most szétbomlással fenyeget, voltaképen 
mégis haladás’ utján van és szebb remények’ alapja. Mi viszen 
engem, élvezni szeretőt, igazabb művészet’ hő emberét, illy 
mindennapi kongóságba, kézdezed? ’s csudálkozol, hogy az, ki 
a’ theát — bár nem atheus '**) — annyira szereti, miért nem 
élvezi a’ helyett inkább a’ női salonok’ valamelyikében e’ ked- 
vencz italának vaj szeletes bájait? Vagy tán a’ franczia’ „les 
extremes se touchenl-jában keresed a’ talány’ fejtését ? Hibázasz. 
’S nagyságod ne tudná, kis hamis grófné, mi bű fekszik e’ szó
ban: mienk? Mi szebb színekkel mutatkozik minden, mi e’ szó
nak van takarva kedvességeibe? Sokat elnéz az édes anya gyer
mekeinek; a’ gyöngéd nő szeretett kedvesének; a’ derék bajnok 
saját paripájának. Sokat elnéz színházunknak a’ hon’ engedéke
nyebb gyermeke. Jelenét a’ szebb jövendő bűvöli ’s képzelet’ 
rajongó képei töltik ki a’ kongó ház’ űrjeit. Mert a’ képzelet’bű
vös színezése hasonlít a’holdhoz, ’s mint erre, úgy rá is illeszt
hető Manfrednek Coloseum feletti azon andalgása, mellyel olly 
szépen fest a’ halhatlan brit költő e’ szavakkal:

,,’S te forduló
Hold! te ragyogtál mindezekre, és 
Löveltél egy terült, gyöngéd világot,
Melly az ősz pusztulás’ vadon szigorát 
Szelídítő, ’s kitölté, mintha uj 
Volna, a’ századoknak űrjeit; azt 
Elhagyva szépnek, a’ mi az vala 
Még mind, ’s ollyanná téve azt, mi nem;
Mig szentre vált a’ hely, ’s a’ szív az ős 
Nagynak némult imádására ömlék! —
Az elhunyt, de királyi pálczás 
Uralkodóknak, a’ kik szellemünket 
Hainvvedreikböl máig is vezérlik.“

De te nem is tudod — mert nem is próbáltad — mi saját 
varázzsal bir felettünk maga ezen kongó üresség is. Nem tudom 
más,  de én legalább midőn a’ páholyba belépek, ’s a’ földszín’ 
sivatagjain elfutó szemem könnyű szerrel végig lejt a’ nézők’ szá
mán , mindannyiszor magamat mi jobbnak , mi nemesb agyagból 
öntöttnek lenni vélem, mint mindazok, kik épen úgy ott lehet
nének mint én, s olt még sincsenek; ’s ezen érzés annál eme- 
lőbb, annál kevélyebb én bennem, mentül kevesebbekkel kell 
abban osztoznom, azaz mentül kevesebb illyféle marlyrokat szám-

*) Itt az udvari játékszín’ tagjait értem.

Ezen szójáték’ felhozhatásaért itt németre megv át a’ levél de 
m. jobbnak véltük kerülni a’ tarkaságot. A’ német «’ thé ’s Áthée 
latszik tenni a witzet. i> .
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lálhatnak (a’ homályban) szemeim. Azonban hidd el, édes-szíve
sen áldoznám fel ez önérzetet ama’ másiknak, melly mindig tele 
színház’ látományából keletkezendnék, ha minden úgy menne 
mint óhajtanám; azaz: színházba menne. — ’S ezen önérzeten 
kívül, kedves Emíliám, ha azt mondanám, hogy más élveze
tem nincsen, hazudnék. Mert olly meglehetősen adnak néha 
egyegy darabot, olly ügyesen, csaknem mesterileg fogja fel né
ha szerepének szellemét egy és más, ’s valóban néhánya olly 
bájoló ’s olly csinosan öltözött és általában olly fiatal a’ női sze
mélyzet, hogy valóban szigorú követelők is némi elégedéssel ’s 
visszavággyal hagyják oda e’ porkörözte műtanyát, más este ugyan
azon porfellegen, ugyanazon homoktengeren át, ugyanazon árva 
kikötőbe evezendők. Jövő postán kapod a’ folytatást, addig is 
Isten veled.

dFolytatása következik.)

Viszon-Dyilatkozás
a’ „Századunk’“ 58. számába iktatott „Nyilatkozásra.“

( V é g e . )

„Csak egy királyi jogot kíván a’ t. szerkesztő ur megne
veztetni, mellyel dicsőségesen uralkodó Királyunk és Urunk él, 
a’ nélkül hogy az törvénykönyvünkbe iktatva volna.“ Igenis ne
vezek egyet, «’ censurátl) 2, mellyel királyaink — minthogy ab
ban törvény által megszorítva nincsenek — hatalom’ teljességé
ből éltek’s élnek; a’ censurát, mondom, melly az 179% : 67  
törvényczikkely által országos választmányra véleményadás vé
gett bízatván, még mai napig sem ment törvénybe. — Már ha, 
t. szerkesztő urnák meggyőződése szerint is, azzal Királyunk 
’s Urunk teljes joggal él: miért pártolja ezen elvet: a' király
nak csak azon jogai lehelnek, mellyek törvénybe iktatnák ? —  

Azt sem állítottam én soha, hogy „nemzeti szabadságunk 
merő ajándék Sz. Istvántól 23; hanem törvényeink’ világos sza
vainak következésében csak arról vagyok meggyőződve, hogy 
nemzeti szabadságinkat Sz. István ’s királyaink adták ’s adhat
ják 3). Azt állítja ugyan t. szerkesztő ur, hogy „régiebb törvényeink 
olly nyelven írattak, mellyel a’ törvényhozók’ sokkal is nagyobb 
része nem értett; hogy királyi szolgák által Írattak“ : — tehát 
felteszi azt, hogy azon királyi szolgák nagyobb részint nyelv
tudatlan törvényhozóinkat rászedték, ’s ezt királyaink elnéz
ték??*3 — De ha e’ részben t. szerkesztő ur a’ felelet’ terhét 
magára veszi,’s én ennélfogva megengedem is ezt; kérdem: hát

1) Mindenek előtt tudni kell, hogy a’ censura, magában véve nem
különös k. jog , hanem csak a’ népnevclés’ és legfőbb felvigyázat’ 
(supreina inspectio) része. Hogy pedig az utóbbi a’ törvényben 
előfordul, arról talán semmi magyar törvénytudó nem kételkedik. 
Legyen elég az 1790/9l : 15; 1548: 12; 1550: 19; 1599: 45 törvé
nyeket itt felhozni a’ hasonló számosok közül. A’ szerk.

2) Hogyan tagadhatja ezt K. ur, holott ezek tulajdon szavai: „Áll 
tehát jogilag és tettleg az, hogy nemzeti szabadságunkat Sz. [Ist
ván adta fSzáz. 54. 225 1.). Tehát királyaink adták ’s adhatják 
nemzetünknek „universas et singulas communes Rcgni Partiumque 
adnexarum libertates, communia Jura fSzáz. 54. 226. 1.).“ ’S ezt 
leginkább onnan hozza ki K. ur, mivel ,,a’ fejedelmi vezér’a’ népre 
nézve határtalan f?) hatalommal birt, még Gejza is , miglen Sz. 
István ’stb. fSzáz. 55, 435. 1.). Sz. István már akkor 3 esz
tendeig mint fejedelmi vezér, és pedig határtalanabb hatalommal 
mint későbben, mint már király, uralkodott. fSzáz 55. 436. 1.) 
’stb. ’sfb.{<— Furcsa jószág az a’ fekete kis jegy! Egyszer a’ 
fejér térre mázolva, vajmi nehéz azt félrecsavarni! A’ szerk .

3) Hát, ha szabadon adták, mi egyéb ez mint ajándék? A’ szerk .
A) E’ következtetés épen olly terhes, mint ha én azt állítanám, hogy

K. ur értekezése által nemzetünket polgári állásától meg akarja 
fosztani. — Ha a’ tisztelt ur olly kevéssé ismeri az, alkotmányos 
gépely’ közönséges és szükséges rugóit ’s ellenrugóit, tolláit és 
kerekeit, akkor kár volt olly fába vágni fejszéjét, mellyböl azt 
most olly keservesen törekszik kihúzni. A’ szerk.
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ujabb törvényeinket *) királyi szolgák Írták e, ’s a’ törvényho
zóknak csak egy része értette e azokat T I ------ Igenis osztozom
én is nemzetemmel királyom iránti mély tiszteletben ’s jobbágy i 
hódolatban; de sem a’ királynak igazságszeretetével, sem egy 
nemzetnek helyheztetésével soha megegyeztetni nem tudom, 
hogy akkor is, midőn minden szabadságainak, minden jogainak 
eredetéről, fentartásáról, biztosításáról ünnepélyesen szól, hízel
gésből nem-igazat mondjon. — De ha mind e’ mellett is törvé
nyeink hitelességét igy csonkítja is: állíthatni e ezt a’ fejedelmi 
diplomákról, sőt magáról dicsőségesen uralkodó Királyunknak 
általam az 54. sz. alatt a’ 425ik hasábon felhívott koronáztatási 
diplomája 1. czikkelyéről is ? ? 3 * 5 *) — És ha csak annnyi hiteles
ségük van t. szerkesztő ur előtt törvényeinkben, fejedelmeink’ 
diplomáiban látható kifejezéseknek: mikép hivalkozhatik az 
1687diki országgyűlésre ’s különösen az 1723: 1 és 2 törvéuy- 
czikkelyekre, holott azok közül az lső egyenesen, a’ 2ik pedig 
az 1715: 2 ra ,’s igy ennek 5ik §ára is hivatkozván, kimondja, 
hogy nemzetünknek minden szabadságait, jogait királgaink ad
ták, engedtek? — Ezen törvényekből merített kérdés azonban a’ 
múlt időkre nézve számos törvények’ felhozásával az 55. sz. 
alatt eléggé ki van merítve, ’s erre nézve az ottani fejtegeté
semre továbbá is hivatkozom, azt adván hozzá felvilágosításul, 
hogy az 1687 : 2, ugyszinte az 1723: 1 és 2 törvényezikkelyek 
előtt egyes királyok’ magvaszakadtával minden külső befolyás
tól szabadon választotta ki nemzetünk azt, kit az alaptörvény, 
továbbá az 1547: és 5 más törvényezikkelyek’ következésében a’ 
korona illetettfi) ; mert nem volt törvény, melly a’személyek’sorát 
elhatározta volna; de miután ezen sor az 1687: 2 és kivált az 
1723: 1 és 2 törvények által megállapíttatott: akkor már a’ tör
ténhető egyes esetekre nézve még azon szabad kiválasztásról 
is önkint lemondott nemzetünk. Ezen törvényeknek azonban 
jövő eseteve — meHytől az Isten nemzetünket örökre mentse 
meg! — visszatér a’nemzetnek azon joga, hogy midőn az I. alap-, 
vagy utóbb hozott törvények’ következésében valamelly oldal
ágból koronakövetelők támadnának, ezek közül azt, kit a’ ko
rona törvényesen illet, maga szabadon kiválassza; magában 
is értődvén, hogy illyenek’ nemlétének esetére — miután a’ patri- 
archák megszűntek, azoknak pedig, kiket a' korona az előhozott 
törvények’ következésében illetett, magvok szakadt — a’ tökéle
tes szabad választás egyedül nemzetünket fogja illetni. — 
És igy valamint jól ’s törvényesen értett ’s csak igy használandó 
nemzeti szabadságainkban az által, ha azokat számos minden idő- 
szakaszi törvényeink’ ’s fejedelmi diplomák’ következésében a’ 
királytól számlázottaknak megismérjük, csorbítást nem teszünk: 
úgy ellenben, ha azon diplomák’ ’s törvények’ hitelességét azért, 
hogy a’ fejdelmi jogokat szintúgy mint nemzeti szabadságinkat 
magától a’ nemzettől származottaknak mondhassuk, kétségbe 
hozni kívánjuk, talán olly magot hintünk el, melly Európának nyu
gati részét felzavarta, ’s máig is zavarja 7).

* )  1G81: 10 ;  1715: 2., 5. § . ;  1723: 1 és 3 ;  1741: 2., 3. § . ;  179°/,:
2 ;  1792: 2 ;  1836- 1,

5 )  Political életem sokkal nyilványosb , írásaim sokkal \ ilá^osbak, 
mintsem illy vádnak legkisebb alapja is lehessen. '1 örvényeink 
és diplomáink’ hitelessége iránti tiszteletem mindig olly ni^ y  t;‘s 
tántoríthatlan volt, mint polgári szabadságunkhoz ragaszkodásom. 
E ’ tárgyban bátran hivatkozom az olvasó közönség’ ítéletére, 
melly írásaimat bírja. Tisztelem a ’ diplomákat ’s törvényeket, de 
szó nélkül nem hagyhatom , ha látom, nukint kínozza e vagy 
ama’ hazánkfia eszé t ,  hogy c’ törvények’ egyes szavaiból polgár, 
’s választási szabadságunknak ártalmas következeseket húzzon. 
Kár K. urnák illv nem-nemes fegyverhez nyúlni. A szerk.

C) Mihelyt törvények szerint valakit illetett a ’ korona, mar nem volt 
s z a b a d  v á l a s z t á s ,  hanem csak a törvény alkalmazta
tása. A ’ * * e r k -

7)  Itt is, mint másutt, a’ két tulságok közti igazat érintetlen hagyja

Mindezeket előrebocsátván, ha I. szerkesztő ur értekezése
met — jus publicumunk’ ’s igy biztos alap’ hiányában — minden 
felhevülés8) nélkül, mint más czikkelyekre nézve tett, jegyzései
vel kisérte9) ’s annak czáfolatát másoktól nyugton várta volna: 
örömest járulnék csekély tehetségemmel ezen tárgy’ kifejtésé
hez ; de miután engemet ollyassal, mi hazafiúságomhoz, alkotmány
szerűségemhez épen nem fér, országszerte vádol10),’s azon kez- 
tyűt, mellyet csak történetből talált, viadalra kinálgatja: nehogy 
azon vádra, mintha szabadságinkat, mellyeket királyunk iránti 
hóduló tiszteletem mellett is igazán szeretek ’s becsben tartok, 
csonkítni kívánnám, többé alkalmatosságot adjak, azon keztyűt, 
melly épen nem kihívásra volt szánva, magam veszem fel, kinyi
latkoztatván, hogy e’ tárgy feletti viszon-értekezésekról tudo
mányt venni nem fogok.11) — Guthoron, julius’ 22kén 1838.

Késmárky Zsigmond.

Könyvismertetés.
A’ M a g y a r o k ’ t ö r t é n e t e i .  Az első ifjúság’ használatára; P c r e j -  

r in y  Elek nevelőtől. Buda, Gyurián’ és Bagó’ betiiivel, 1838. 
V III. és 95 lap. Ara 30 kr. p. p.

Minél gyakoribb, sőt szinte kivétel nélküli ’s több tekintet
ben fontosabb ágát teszik kisdedink’ oktatásának a’ hazai törté
netek, annál kivánatosb, hogy ezen oktatás olly vezérkönyv u- 
tán intéztethessék, mellynek szelleme és előadásmódja a’ kisde- 
di elméhez és szívhez legyenek alkalmazva. — Hazánk’ törté
netei, országos tekintetben, egészen a’ XVIII. század’ elejéig, 
kevés és rövid ideig tartott fényvillanásokat kivéve, jobbára olly 
szomorú, részint borzasztó képeket mulatnak, hogy azok' elő
terjesztésében a’ nevelő-oktató eléggé óvatos alig lehet, az 
oktatásiránynak pedig mindig annak kell lenni, hogy megmutat- 
tassék, miszerint az ország’ valódi erejét, nagyságát és boldog
ságát nem a’ hadszerencse és birtoknagyság, nem az egyesek 
korlátlan nagyravágyása ’s személyes, kivált szabálytalan harczi 
vitézsége, hanem a’ béke’ áldásos müvei ’s az egyeseknek jóra 
irányzott, folytonos m u n k á ssá g a , különösen pedig a’ mü- 
szorgalomnak, családköri életnek, tudományoknak és kereske
désnek szeretete bennük, eszközük. — A szerző ur, kinek 
neve a’ magyar paedagogiai literaturában marig sem isméret len, 
e’ kisded könyvében a’ szokott előadási rendet tartotta ugyan, 
de igen helyes tapintattal a’ sok sikeretlen háború’ és békepon
tok’ felszámlálása helyett, az ország’ mindenkori állapotját s fe 
jedelme’ beljegyél igyekezett egy pár festő vonással a’ növendék 
elme’ elejébe állítani, 's ebben neki csaknem mindenütt sikerült 
a’ történeti hívséget, igazságot a’ gyermeki szívhez alkalma
zott megválasztással ’s becses rövidsége mellett is igen világos

az értekező ur. Csak mindig: a ’ népfelségiségröl szól, melly ho
nunkban sem most sem azelőtt soha nem követe tetett józan em
berek által. Mit pedig ittott egy éretlen fo ábrándozik vagy le- 
cseg felőle, az komoly tekintetet nem érdemel. A ' * ” *■

81 A’ tisztelt közönségre bízom, valljon értekezésemben olly fclhe- 
J vülés mutatkozik e ,  melly feddést érdemel. Hogy pedig nemclly 

alkalommal szükségképen felindulunk , az tálán az emberi, k.«Ut 
szabad emberi, természettől el nem választható, s a tisztelt be
küldő ur, midőn nem rég a’ szerkesztőséget személyes »togaU- 
sával tiszteié meg, észrevehette, l.ocy annak minden tagja e 

S S . i l  nemileg felhevnllek. E* ! .* * ■ * »
oka abban fekszik, hogy magyar es nem torok vér^kereng

9 )  Észreveheti K. ur, mikép sietek kivánatinak e ^ ^ t t e n n h  A r ^ r J r  
10) Ha netalán olly szerencsétlen lettem ^ I n a ,  többel Tadolai ura, 

mint a’ mit a ’ közönség talaland ertekezesehen .

Ml Ä T m Ä - i k  * «• közönség, ’s illy bánásmód,,, nemes 
hareztér’ törvényeivel megegyezőnek elismer, nmet nekun^n 
ellenvetni.
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és tiszta előadással párosítani. Mutatványul ’s bizonyítványul 
álljanak itt a' következők:

S z e n t  L á sz ló . „László, a’ meghall király’ testvére, csi
nos külseje, tiszta vallásossága, szigorú igazságszeretete és 
hajthatlan bátorsága és vitézsége által már régen meghódította 
a’ magyarok’ sziveit, kik most királyuknak üdvözlék. László a- 
zonban nem akará a’ királyságot mindaddig elfogadni, mig Sa
lamon, szinte törvényszeresen koronázott király, arról önkényt 
le nem mond. Salamon is megilletőde (megilletődék) e1 nagylel
kűségen, és nem volt ellene László’ megkoronázlatásának. De 
nem sokára megbánta Salamon ígéretét ’s a’ király’ élete ellen 
incselkede (incselkedék), miért is a’ visegrádi várba záratott/4

„Nagy nemzeti ünnepet tartott az ország 1083, midőn Ist
ván’ és Imre’ testeik koporsóikból fölvétettek. Illy napon lehe
tetlen volt Lászlónak atyaíiát tömlöczben tartani: Salamon tehát 
szabadon bocsátaték, ő pedig külső segítséget nyervén, haddal 
támadta meg Lászlót, mellyben életét veszté, mások szerint 
pedig a’ had’ szerencsétlen kimenetele után Pola Istria’ városá
ba vonult, hol remeteéletei élvén múlt ki. — László ezután 
Horvátországot Magyarországhoz kapcsolta, hol a’ zágrábi püs
pökséget alapította. A’ kunokat, kik az országot pusztítani me
részlék, szétveré, az elfogattakat pedig keresztényekké tévé. 
László’jámbor és igazságos uralkodásának dicsősége a’ külföldre 
is kihatott, igy történt, hogy a’ németek a’ császársággal is 
megkínálták, mit ő el nem fogadott, teljes erejével Magyaror
szágnak kívánván élni; az európai egyesült fejedelmek őt érde- 
inesíték a’ keresztesek’ fővezérségére, melly dicsőségben már 
nem részesülhete, mert midőn némelly herczegi atyafiak között 
támadt egyenetlenségek’eligazítására Csehországba menne, Nyit- 
rán 1095. meghalt. Eltemettetett Nagy-Váradon. Fiai nem 
maradtak/4

Z sig m o n d . ,,A’ királynék’ szabadítására az egész ország 
kezet fogott, minden Zsigmond’ táborába sietett, még a’ gyer
mekek játékaik közt is táborokat képeztek. Egy illy csoport ját
szó gyermekekre akadván Zsigmond, a’ legidősbet, ki egyszers
mind zászlótartó volt, magához hivatá ’s illy beszélgetés támadt 
köztök:

Zsigmond: Ki katonái vagytok?
A ’ zászlótartó: Az országé.
Zsigmond: Ki a’ király tok?
A* zászlótartó: Zsigmond.
Zsigmond: Hát hol van Zsigmond?
A' zászlótartó: Nem tudom, Uram!
Zsigmond: Hát ha én Zsigmond lennék, elfogadnátok e 

engem királytoknak.
A' zászlótartó: E l, Uram !
Ezen beszéd annyira meghatotta Zsigmondot, hogy miután 

a’ királynét megszabadította, azon ifjút magához vette, nagy jó
szágokkal megajándékozta, a’ legfelsőbb hivatalokra emelte ’s 
G u th  nevét első feleletének emlékére O r sz á g  névre változ
tatta.44 /

M átyás. „Dicső fényt deríte Mátyás’ uralkodása az ország
ra. Tömérdek költségekkel hivattak Olaszországból építő, festő, 
képfaragó mesterek. Németországból énekesek; az olasz föld
ről kertészek ’s gazdák. A’ budai és visegrádi királyi lakokat 
a' legpompásabb lábra allítá; 's általában számtalan épületei, 
kertjei a’ művészet’ remekei voltak. A’ tehetősbek a’ király’ pél

dáját követvén, a’ mesterség ’s Ízlés gyarapodni kezdtek. De 
még fényesebbek Mátyás’ érdemei a’ tudomány’ világában. Ó ma
gajeles országló, törvényszerző ’s hős, egyszersmind tudós, a’ 
tudományoknak is nagy előmozdítója volt. Posonyban uj acade- 
miát alapított, a’ budait gazdagon em elé; a’ könyvnyomtató mű
helyt ő hozta be Magyarországba. Tömérdek költséget fordított 
a’ legj°bb könyvek’ megszerzésére, ’s Budán királyi lakában volt 
az akkori idő legpompásabb könyvtára Európának. A’ külföld’ tu
dósait és szép lelkeit jutalmakkal és tisztelgetésekkel ide édesí
tette, ’s a’ királynak e’ dicső szelleme a’ nemzetet is meghatot
ta. Nemes vetélkedés ébredt a’ magyarok közt, és jeles mun
kákkal léptek fel.44

„Megemlítendő még igazságszeretete is , és annak szigorú 
kiszolgáltatása. Elhatározottságát leginkább kimutatta akkor, mi
dőn egy felső rangú tisztviselőt a’ nép’ nyomása miatt, hivatalá
ból kitett. Zápolya, már az öreg Hunyady’ meghittje ’s benső ba
rátja, esdekle a’ vétkesért, de Mátyás szilárdul Ítélete mellett 
maradt. Zápolya megneheztelvén jószágára vonult, lemondván 
a’ közügyek további részvételéről. Vitéz elejébe adta Mátyásnak 
e’ veszteséget. Egyiket, viszonzá Mátyás, el kelle vesztenem, 
Zápolyát vagy az i g a z s á g o t .  Vitéz Zápolya’ elvonulásának 
káros ’s veszélyes következéseit festé előtte, mire ismét azt fe
lelte: ha az egész ország ellenem lázad is , még sem fogok el
térni attól, mit lelkiösméretem igazságosnak sugall! — Illy pél
dák után maradhata a’ magyar’ szájában a’ közmondás: meg
halt Mátyás király, oda az igazság.44

I. Fe ren  ez. „Ferencz hosszú uralkodásának felét nehéz 
gondok alatt tölté; mert Napóleon franczia császár, ki egész Eu
rópát megrendíté , győzedelmes fegyvereivel Ferenczet is meg
támadta, meggyőzte, több tartományait elfoglald ’s mindaddig 
nyugtalanná, mig Ferencz a’ többi európai fejedelmekkel egye
sülvén, a’ félelmes hőst az angolok a’ messze tengeren egy 
sziklaszigetbe zárták. Ezután béke nyugva (nyugvék) az austriai 
tartományokon, ’s Ferencz tömérdek áldozatokkal és fejedelmi 
költségekkel járult Austriának, különösen Bécsnek előmozdítá
sára; mindazonáltal Magyarország sem maradt hátra, mert még 
midőn az ország’ egy része a’ csatamezőn királyáért harczolt, 
a’ másik rész lelkes elragadtatással iparkodott a’ haza’ díszét és 
javát emelni. Nemes honfiak voltak azok, kik a' XIX. század’ 
kezdetével a’ honszeretet’ legtisztább érzelméből a’ tudomány és 
mesterség’ gyarapítására összeállván több intézeteket alapítottak, 
illyenek: a’ váczi süketnémák’ intézete; a’ keszthelyi gazdasági 
iskola Festetics György gróf által alapítva (1802), a’ nemzeti 
muzeum, mellyel Széchenyi Ferencz grófnak köszönünk (1808). 
Több lelkes hazafiak’ bőkezűségéből támadt 1825. a’ vivó-intézet 
Pesten; a’ lófutási egyesület, állattenyésztő társasággá változott 
s ebből keletkezett a’ gazdasági társaság Pesten; az asszonyi 
egyesületek, kisdedóvó-intézetek, 1830. a’ magyar tudós társa
ság, szinte adakozásokból állottak össze.44

Ezekből, úgy véljük, eléggé láthatják az értelmes nevelők 
és szülők, hogy e’ kézikönyvet, mellynek egész alkatja- és elő
adásában általában csak igen kevés gáncsolhatóra akadtunk, 
kisdedeik’ tanításában a’ legnagyobb biztossággal ’s minden óhajt
ható sikerrel élhetnek, melly miatt azt jó kisdedkönyveink’ még 
mindig igen hézagos literaturájában való nyereségnek tartjuk. 
Betűk, papiros és festék Gyurián’ és Bagó’ typographiájának 
becsületére válnak. Csaló Pál.

Pozsonyban.
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.



Felvilágosítás és felelet *).
A' városi elöljárók’ állandóságának szükséges voltáról tett 

és S zá za d u n k  5?dik számában kijött csekély értekezésemnek 
némelly részeire a’ t. szerkesztőség által megjegyzések és fel- 

t szólító ellenvetések tétetvén mind a’ felvett tárgyra, mind né
melly, személyemet is érinteni látszó kifejezésekre nézve: szük
ségesnek láttam e’ következendőket előadni; nevezetesen

A ' 2 d ik ra :  A’ testi vagy érzeti szabadság (ha igy szabad 
szólni) különbözik a’ szellemi szabadságtól; mert a’ test minden
nemű működéseiben azonnal maga magától megérzi az eleget, 
p. o. ha eszik, megérzi, hogy már jól lakott és elég; de a’ lel
ki vagy szellemi szabad kívánságok határtalanok, ’s arra különös 
kifejlettség ’s bölcseség szükséges, hogy észrevegye az elégség’ 
mértékét, ’s magát a’ tulságtól megtartóztathassa. Eléggé bi
zonyítják ezt a’ jelen tárgyra nézve a’ régi görög respublicák, 
a’ hol, p. o. Athénében, a’ tiszti változtatás’ kívánsága már annyi
ra ment, hogy minden harmadik hónapban tisztujítást tartanának, 
és A r is  tide s példája, kire egy őt nem isismérő polgár csak 
azért is számkivetést szavazott, hogy miért ollyan igazságos. —  
És igy a’ kenyérevés a' tisztválasztással nem hangzik össze.

A ' 4d ikre: Én a’ nagy fület, nemes kitüntetés' jeléül nem 
érthettem; mert azt inkább kicsinység’ vagy alacsonyság’ jeléül 
hoztam fe l, azt kívánván rövideden megmutatni, hogy a’ nagy 
fülek a’ magok helyén állanak a’ nevezett, alacsony fokon álló, 
rest természetű állatnál, de már azok a’ virgoncz és sebes futású 
angol paripára nem csak nem illenének, sőt inkább gúnyjára és 
gyors haladásának akadályára lennének; és igy valamint egy ki
sebb fokon lévő állatról a’ nagyobb fokon lévőre, úgy egy po
litical tespedésben álló faluról a’ már politicailag élő ’s előbb-előbb 
haladó városokra, különböző természetök miatt, okoskodni nem 
helyes, — sem a minori ad május. — El nem gondolhatom te
hát, hogyan hozhatá ki a’ t. szerk. azt, mintha a’ nagy fülek én 
előttem nagy — még pedig igen nagy — becsben állanának! mert 
hogy ezt talán személyem’ vágására kívánta volna felhozni, és 
ezzel, mint tiszta hazafiúi indulatból és senkit még csak távolról 
is sérteni nem akaró értekezőt csak azért, hogy ugyanazon tárgy 
iránti vélekedésünk meg nem egyez, megjutalmazni — a’ haza 
előtt igen tisztes álláspontjánál fogva — teljességgel föl nem tehe
tem ; annyival is kevésbbé, mivel ezen becses és a’ polgárisodás- 
ra nézve olly nemes czélú lapok, mint még eddig tapasztaltam,

* )  E ’ c z i k k e l y t  k ö v e t k e z ő  k í s é r ő - l e v é l l e l  v e t t ü k :  „ T .  S z e r k e s z t ő 
s é g !  A ’ v á r o s i  e l ö l j á r ó k ’ á l l a n d ó s á g á r ó l  i r t  é s  Századitn f c - b a n  
k ö z r e  i s  b o c s á t o t t  é r t e k e z é s e m r e  a ’ t .  s z e r k .  á l t a l  n y o m b a n  o l l y a t é n  
é s z r e v é t e l e k  é s  m e g j e g y z é s e k  t é t e t t e k ,  m e l l y e k  e g y s z e r s m i n d  
r e c e n s i o u l  i s  s z o l g á l n a k ;  ’s  e z e k  s z e r i n t  c s e k é l y  m u n k a c s k á m  a ’ 
m a g a  s z ü z e s é g é b e n  c s a k  e g y  p e r c z e n e t n y i  v i l á g o t  s e m  l á t h a t o t t :  
a n n á l f o g v a  t e l j e s  b i z o d a l o m m a l  r e m é n y i e m ,  h o g y  a ’ t . s z e r k .  ő -  
s z i n t e s é g e  e z e n  i d e  m e l l é k e l t  v i l á g o s í t á s o m n a k  é s  f e l e l e t e m n e k  
S z á z a d u n k ’ l a p j a i b a n  h e l y e t  f o g  e n g e d n i .  E g é s z  t i s z t e l e t t e l  m a 
r a d v á n  , K e c s k e m é t e n ,  a u g u s t u s ’ ő k é n  1 8 3 8 ,  a  t .  s z e r k e s z t ő s é g 
n e k  a .  s z .  Csányi J á n o s  m .  k . ,  h .  ü g y v é d . “  —  I g e n i s ,  c ’ c z i k k e l y -  
n e k  S z á z a d u n k ’ l a p j a i b a n  h e l y e t  e n g e d  e z e n n e l ,  s ő t  a z t  —  n e h o g y  
a ’ b e k ü l d ő  u r n á k  t o v á b b i  p a n a s z r a  o k o t  a d j o n  —  te l je s^  s z ü z e s é g e -  
b e n , m i n d e n  é s z r e v é t e l  n é l k ü l ,  b o c s á t j a  a ’ t .  o l v a s ó  k ö z ö n s é g  

Í t é l e t e  a l á

bármelly különböző vélekedésűeknek is tárva állottak ; és min
den esetre azon szíves kéréssel küldöttem be csekély érteke
zésemet, hogy ha azt a’ t. szerk. a’ közlésre méltónak találandja, 
e’ végre használni, ellenkező esetre az én költségemen vissza
küldeni méltóztassék.

A  8d tkra :  Abból, hogy a’ középkorban a’ szabad német 
birodalombeli városok, az elhatalmazott oligarchiából származ
hatott legkegyetlenebb zsarnokság alatt nyögtek, úgy vélem, 
nem következik, hogy alkotmányos országunkban is a’ szabados 
városok, a’ tisztviselők’ állandósága miatt, illyetén sanyarú kar
ban volnának vagy jöhetnének; mert hiszen itt, hol az adózó 
nép’ testületéit a' t. vármegyék, a’ n. m. kormányszékek, sót 
maga az uralkodó Felség is, különös szemmel tartják ’s őrzik, 
’s folytonos figyelemmel és mintegy atyai aggodalommal ápolják ; 
hol a’ legalacsonyabb sorsú embernek is , sérelme’ esetében, jo
ga van, felsőbb pártfogásért azonnal és szabadon folyamodni — 
ugyan hogy’ verhetne gyökeret a’ zsarnokság?

A ' íO dikre : Azt én is hittem és teljesen hiszem is , hogy 
azoknak is, kik az időszaki tisztujítást óhajtják, kívánsága nem 
oda megyen ki, hogy az egész tiszti kar kilépjen, és hogy ezek 
közül újólag senki sem választatván, az előbbeniek’ tapasztalása 
kihaljon; mert azt senkiről sem teszem föl, hogy a’ tisztujítást 
valamelly elrejtett fondorságból kívánná, sőt inkább abban kivánok 
meggyőződve lenni: hogy valamint én a’ hivatal' állandóságát a' 
polgárisodás’ előbbmenetelére, hazám’ és hazámfiai’ köz boldog'- 
ságára tekintve kívánom, úgy a’ tisztujítást kívánók is szintezen 
tiszta érzésből indulnak ki; hanem épen arról van a’ szó, hogy c’ 
közösen kívánt czélra a’ két különböző ut és mód közül mellyik 
vezetend biztosabban? Én abban biztos vagyok, hogy az állandóság’ 
utján (holott csak a’ hibásak, vétkesek ’stb. tétetnek ki, egyes pa
nasz’, felsőbb vizsgálat’ és rendes Ítélet’ utján, a’ helyes magavi- 
seletüek pedig éltök’ napjáig ben maradnak) a’ régiek’ tapasztalásai 
soha ki nem halhatnak; de hát a’ tisztujítást kívánók illyen bizto
sak e abban, hogy a’ csekélységekkel is ingerelhető és változó ké- 
nyű köznép (mellynek még nagyobb része úgyis gondolkodik, hogy 
az adókat, közterheket az elöljáróság szabad kénye szerint emeli 
felebb vagy leebb, az ítéleteket ’s végrehajtásokat csak szabad 
tetszése szerint teszi ’stb.) a’ változtatás’ idején majd egyedül 
a’ közjót tartandja e fő tárgyul; lesz e annyi erénye, hogy ma 
gányos szenvedélyeit amaz által legyőzhesse; és igy fogé majd 
meghagyni az előbbeniekből egyet vagy néhányat, ’s nem halnak 
e ki a’ régiebbeknek minden tapasztalásai? — Én úgy vélem, 
hogy itt nem vág össze a’ tisztujítást kivánók’ jó és üdvös czél- 
zata a’ változandóságáról világszerte isméretes köznép’ termé
szetével.

A" Ild ik re: E’ pontra nézve a’ most legközelebb elmon
dottakhoz még csak azt kívánom kapcsolni, hogy a’ tisztvise
lők közül mellyik az alábbvaló, vagy a’ hivatalra alkalmatlanabb 
(ha már latolgatni kellene), azt tálán ne az alsóság ’s a szenve 
delmes és a’ csekélységekben is nagy sérelmeket képzelő, a 
hivatalra való képességet nem is ismérhető köznép ítélné meg, 
hanem a’ felsoség, melly ahhoz jobban ért; mert azt mondja a 
törvények’ leikébe mélyen belátó Monlest/uieu: ,.Az mindenkor
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képtelenség marad, hogy a' nép önmaga ítélje meg a maga 
sérelmeit. VI. k. 5dik ez.; pedig a’ tisztujítás többnyire ezen 
alapulna.

A3 Í4dikre: Az időszaki tisztujításokat, mellyek a’ t. vár
megyékben már több századok óta divatoznak, én sokkal neme
sebb ösztönből (motívum) eredetieknek lenni hiszem, mintsem ab
ból, hogy azok által a’ nemes megyei közönségek tehetetlen, 
részrehajló ’stb. elöljáróiktól megmenekedhessenek; én szinte 
ollyan tiszteletet és becsületet érzek magamban a tisztujítás 
állal kimaradtak iránt, mint azelőtt, mig hivatalban voltak, és 
ezt igy tapasztaltam másokban is. Ha megtekintetnek hazánk’ 
ide szóló törvényeinek belső értelmei ’s lelkezetei, és ezekkel az 
országnak egykorú környülállásai egybevettetnek: úgy vélem, 
elégge' világosan kitetszik: lször az, hogy az állandó katonaság’ 
behozatala előtt a’ t. vármegyék vitték mind az országos katonai, 
mind a’ magányos megyebeli hivatalos szolgálatokat, ’s minthogy 
minden nemes egyszersmind tettleges katona is volt, hadgyakor
latok (exercituatio) alatt kikre a’ sor következett, díjasok (sti- 
pendiati) is voltak; ugyanazon személyre nézve, a’ huzamos 
polgári tisztviselőség miatt, gyakran összeütődések, inconveni- 
entiák fordultak elő. Ezért rendeltetik az 1715dik esztendei 123- 
dik czikkely’ 2dik§ában: „Vice Comitum porro, et subalterna 
Comitatensia Officia quolibet triennio mutentur, et incopatibilia, 
per unam, eandemque personam non gerantur“ ; — az 1723dik 
esztendei 56dik czikk. 2dik §ban pedig: „Ac pro avertendis pu
blicum Comitatuum, adeoque Reg ni Servitium remorantibus 
quibusvis inconvenientiis, singulo triennio, Sedes restauratorias 
indicere“ ’stb., ezért vették ki törvényeink a’ hivatal’ fel nem vál
lalásáért szabott büntetés alól is azokat, kika’ katonai gyakorlat 
végett épen akkor díjasok voltak; — 2szor hogy a’ vármegyei hi
vatalok’ ingyen viselése rendkívüli tehernek tekintetett, elannyira, 
hogy az elvállalni nem akarók ellen 1435ben (Zsigm.VI. d. 2. ez.) 
25 márka, 1486ban pedig (Máty. VI. d. 9. ez.) 50 márka büntetés
nek is kellett rendeltetni; és midőn a’ tisztujítás háromévenkinti 
volt is, a’ szolgabiráknak mégis jog engedtetett, hogy egy eszten
dő múlva hivatalaikról lemondhassanak, és 5 esztendeig ismét fel 
se is szólíttathassanak. — Az időszaki restauratiok tehát, úgy vé
lem, nem a’ hibás vagy gyenge tisztviselők’ elmozdítliatása’, ha
nem inkább részint az országos szolgálatokkal való összeütközé
seknek elhárítása’, részint a’ rendkívüli terhek alól lehető ki- 
menekedhetés’ tekinteteiből hozattak be. — De minthogy el
vem az, hogy a’ t. vármegyékről, mint sokkal magasb és ne- 
mesb elemekből álló ’s más rendeltetésű testületekről, az alacso
nyabb fokon álló és más természetű ’s állású városi községekre 
következést huzni hiba nélkül nem lehet; a’ felvett tárgyra nézve 
szólok csak ezekről. — Valamint a’ tisztujítást kívánóknak, úgy 
nekem és a’ velem egyformán gondolkodhatóknak igen méltó ’s 
igazságos óhajtásunk, azon útnak és módnak minél czélirányo- 
sabb feltalálása, sőt rendszeres behozása, mellynél fogva, az 
illyetén elöljárói testületek a’ henye, tehetetlen, annyival inkább 
a ravasz és részrehajló tagoktól megtisztulhassanak, és még az 
ezekre hajlandók is a’szerénységre és serénységre ösztönöztesse- 
nek. E’ tekintetből nekem sem czélom az, hogy az illyeneket az 
állandóság leple alá elbúvassam, sőt azt is hibának tartanám, 
ha az illyenek, az időszaki tisztujítás szerint, csak egy, két vagy 
három évekig is ben maradnának; — de azon tekintetekből az 
eddigleni több százados szokásokat és állásokat, mellyek szerint 
a városi községek mindenkor állandó elöljárók által igazgattat- 
tak , és e’ módon, a’ köz tapasztalás’ bizonyítása szerint, szem
betűnő sikerrel, szép polgári előmeneteleket is lettek, ugyan 
mi szükség lenne felforgatni?!— holott az illyetén hibás vagy

vétkes elöljárók’ eltávolítására, minden Hlyen rendkívüli nagy 
változtatás nélkül is, sokkal rövidebb, könnyebb, mégis hatható
sabb és czélirányosabb utak és módok vannak : p. o. minden 
egyes polgárnak is joga van, elöljárója ellen az illető felsőségek 
előtt akármikor is panaszt lenni, és ha a’ panaszlott vétkesnek 
találtatik, az Ítélet’ utján időközben is kitétethetik; — minden 
városi község a’ felsőség’ szoros felvigyázata alatt létezik, az 
pedig tudván ’s értvén az elöljárók’ kötelességeit, kit hibásnak 
tapasztal, azt rendre igazítani, vagy meg is bírálni, mind jogá
ban mind kötelességében áll. Vagy ha ezek még nem elegendők, 
könnyű módjában áll a’ törvényhozó test’ bölcseségének még 
szorosabb rendszert is létre hozni: p. o. dolgoztassanak ki a’ hi
vatalnak mindennemű ágazataira kimerítő utasítások (instructio); 
tartassanak mindenféle hivatalos kiküldésekről (exmissio) escon- 
trok, ’s ezeknél fogva vizsgáltassék m eg, az illető felsőbb tisz
tek által, évenkint vagy akármikor, ki, mikép ’s mennyiben 
járt el hivatalos kötelességiben; a’ tudatlanok, annyival inkább 
a’ ravaszok és részrehajlásból vétkezők , még az általok okozott 
károk’ megtérítésében is marasztaltassanak el ’stb. — Mennyivel 
czélirányosabbak ezek, mellyeknél fogva, az illető és a’ híva- 
talviselésre megkivántató qualitásokat ismérő felsőség által, egy
szersmind a’ személyes szabadságot ’s védelmet is fenlartó utón, 
ítéltetnek meg a’ hibások, mint a’ többnyire csak a’ dolgok’ és 
személyek’ külsejét ismerhető köznép’ kényének a’ változtatás’ 
utján kimutatandó és még csak nem is appellálható vagy orvo
solható és igy a’ személyes jogot sértő rögtöni bíráskodása ? ! — 
Én tehát azt, hogy az időszaki tisztujítást kívánóknak ez volna 
legfontosabb indító okuk, valamint föl sem tehettem, úgy arról 
nem is értekezhettem; annyival is pedig kevésbbé , mert azt is 
biztosan lehet előre látni, hogy az időszaki változtatás azon jó 
következést sem húzná maga után, mellyel a’ tisztujítást kívánók
nak becsületes és hazafiúi óhajtása reménylene : t. i. „hogy ösztön 
adassék a’ jeles szolgálatra, senki el ne hagyja magát, és azok 
is , kika’ részrehajlásra, vagy tunyaságra ösztönt éreznek ma
gokban a’ kimaradhatás’ tekintetéből, ebbeli hajlandóságuknak 
féket ne eresszenek“ ; hanem egészen mást, és mindezeknél 
sokkal veszedelmesebbeket, t. i. a’ legalacsonyabb hizelkedést; 
a’ köznép’ kényének, kedvének vétkes vadászatát; a’ mindenek 
előtt, még a’ legtörvényesb és igazságosb esetekben is, gyűlöle
tes végrehajtásoktól (executio) való borzadást és félénkséget; 
a’ lelketlen képmutatást; az alattomos és a’ polgári erkölcsöket 
rontó megvesztegetést, ’s több efféléket, mellyeket, mint belső 
morális érzeteket, mint elrejtett hajlandóságokat, mikép a’ világ’ 
történetei bizonyítják, törvények által sem lehet eléggé fékez
ni» — és igy egy és kisebb következésű hibának elháríthalasa’ 
tekintetéből valóban nagy tévedés lenne, az előszámlált ’s még 
több előszámlálható, sokszorta nagyobb és veszedelmesebb haj
landóságoknak tágas kaput ’s mintegy kényszerítő módot nyitni! —  
Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin.

A ' Í 9 d ik r e :  Itt azon kérdés tétetik fel: „15 ’s 20 évi 
tanulás mindenkit alkalmatossá tészen e a’ tisztviselőségre, vagy 
arra épen jogot adhat e neki? akkor bizony nem sokára több 
lenne az elöljáró mint az engedelmeskedő“ . — Ha e’ kérdést az 
értekezés’ tárgyára nézve tekintem; úgy ezen értekezés’ egész 
tartalmára bátran hivatkozom , hogy illyesmit sehol sem állítot
tam; ha pedig közönségesen véve tekintem: azt felelhetem, hogy 
még a’ 15 ’s 20 évi tanulás nem tesz mindent alkalmatossá a’ 
tisztviselőségre, de mégis inkább alkalmatossá tesz, mint a 15 
’s 20 évi nem tanulás, vagy csak 3 ’s 4 évi tanulás. Továbbá 
felelhetem, hogy a’ 15 ’s 20 évi tanulás a’ hivatalra semmi esetre 
sem adhat jogot, hanem csak reménységet; de azt, hogy ha
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egyszer az illyeté» tanulás» ember, ki magának ennélfogva va- 
lamelly tisztes életmódot választani képes, a’ városi közsé«-’ 
meghívására, a’ más életmódok’ elmellőzésével, vagy talán a' 
már meglévőnek abbanhagyásával, a’ köz hivatalt elvállalja: azt, 
mig annak becsületesen megfelel, megtartani is joga vagyon, 
állítom. — Attól pedig, hogy az illyetén tanultak’ számaj valaha 
többséggé váljék, és a’ nem-tanultak’ számát felülhaladja, nem 
lehet tartani; mert erre még mióta csak a’ világ’ történeteit is
mérhetjük, egy ország sem mutathat példát, de alkalmasint nem 
is fog soha mutathatni. Ellenben az elöljárói hivataloknak a’ nép’ 
változó kénye’ koczkájára leendő kitétele’ esetében méltán le
hetne tartani inkább attól, hogy minden embernek első köteles
sége lévén, magának biztos és állandó életmódról gondoskodni, 
ezt egy vagy két esztendei hivatalért, utoljára, egy józanon 
számító sem áldozná fel, és az elöljáróság általában tudatlanokra 
és együgyüekre szállana. — A’ régibb századokkal együtt eltűnt 
már ideje, kora és szelleme a’ sorban való bíróságnak. —Végre 

A  20dik.ru : E’ pont alatt az állíttatik : „hogy a’tisztviselők’ 
időszaki újraválasztása a’ magyar mezővárosok áltál általányosan 
kívántatik.“ — Én teljes becsben tartom a’ t. szerk. állítását, 
's elismérem az ország’ állásáról való sokszorta nagyobb ismé- 
retségét és szélesebb tudomását, ’s annálfogva csak a’ magam 
egyszerű tudomása' és isméretsége’ koréból szólhatok. Ugyanis, 
én sem az országgyűlési tudósításokból 's actákból, sem köz hir’ 
utján (a’ mostanit kivéve) nem olvastam vagy hallottam a’ me
zővárosoknak ebbeli általányos kívánságát, hanem azok körül, 
mellyeket ismérek, azt tapasztaltam, hogy századok óta állandó 
elöljárókkal bírtak, ezeknek vezérlete alatt futották előbb-előbb 
polgári pályájokat, és hol a’ mostani, néha hirtelen szellemű, 
legújabb időkben netalán a’ tiszti változtatás kivánlatott, ennek 
szikrája alkalmasint néhány fenhéjázók’, boszús érzetnek’, vagy 
pedig alattomban hivatalokra vágyakodók’ forrongásából pattant 
ki, nem pedig annak szorgos és hideg előre való megfontolásá
ból: ha valljon jót tesznek e ezzel magának a’ községnek, a’ 
polgárisodásnak és az ország’ czéljának; jót tesznek e magok
nak ’s maradikaiknak; és valljon nem önmagok alatt vágják e a' 
fát; valljon nem inkább csorbítják és rontják e ezzel önnön va
lódi szabadságukat? — holott a’ már egyszer felidézett auctor 
a’ valódi polgári szabadságot ebben állapítja meg: „hogy ha azt 
szabad tenned, a’ mit akarnod kell, és hogy ne légy kénytelen 
azt tenni, a’ mit nem kell akarnod.“ —

Mindezeket azon megjegyzéssel zárom b£, hogy én ezen, 
csupán magányos, de egyenes szívből eredeti vélekedésem’ elő
adásával senkit sérteni, vagy csak oldalaslag is valakire czélozni 
nem kívántam, hanem egyedül magát ezen tárgyat, mint tiszta 
political kérdést, köz vélekedés alá hozni; ’s ezeknél fogva 
méltán reményihetem azt is , hogy ebből senki személyességet 
se’ magára, se’ rám nézve nem következtet. (sunyi.

lzevéltöredékek
a' p e s t i  m a g y a r  s z ín h á z r ó l.

(Folytatás.)

II.
Mint mondám neked, kedves Emíliám, némelly estém mű

vészeti szempontban is elég kellemesen van kitöltve, l'öbb da
rabokat, kivált vígakat, ’s azok között legkivált az eredetieket, 
elég kielégitőleg adnak. Lendvnyne nemcsak minden nemben leg 
jobb közöttük, de társalkodási darabokban valóban jó is. Benne 
termet, kedvesség, csín, báj és Hiedelem egyesülnek egy ritka

édesség» organnal. Képének némi piquant kifejezése van, melly 
azt érdekessé teszi, s játéka a’ valasztékossagnak, elegánsá
nak olly ritka tünemény magyar színészeknél — hordozza 
bélyegét. Hanem szavalni . . . szavalni . .! there is the r u b \  itt 
van a bökkenő. IVoha Lendvayné ebben is javult, néha szabato
san ejti ki szerepének mondatait és szokott habarásából mar so
kat hagyott. Minap a’ Veszedelmes nagynéne’ szerepét valóban 
kedvesen adá, kivált azon jelenéseket, melyekben mint nagyné
ne álkodék. A' meglettebb kor’ szólását kellvén utánoznia, ter
mészetes , hogy halkabban beszélt mint szokott. '8 mi másnál, 
ki nem habar, nem tetszik vala affectált beszédnek, az Lendvay- 
nénál, noha affectált, de igen hely es volt. Én kívánnám, hogy illy- 
formán uralkodjék a’ szép Lendvay né mindig kimondásának gyar
lóságán ! Hanem a' prosodiában általán nem lelek haladast nőink
nél, mit részemről noha felette sajnálok, de legkevésbbé tulajdo
níthatok nekik; 's megvallom igazán, igen csudálom, hogy azok, 
kik a’ pesti színi gép’ kormányzására befolynak, kik annak moz
gásban tartását 's haladlatását bármi czím alatt kötelességüknek 
elvállalák, ezen olly lényeges és olly kevéssel megszerezhető 
javításra épen semmi ügyeimet — mint az eddigiekből látszik — 
nem fordítanak. Mibe kerülne a’ színházba befolyó vagy az azt 
pártoló tudósok' valamellyikét arra kérni, miképen ő egy rövid, 
világos és megtanulásra mindenkinek alkalmatos kézi könyvecs
két Írjon, a’ szóejtés’ szabályait magában foglalót. Milly könnyen 
lehetne azt legalább főbb szabály aival a' színi szavalásnak össze
kötni, 's ekkép előzni meg azon terjedelmesb munkát, melly tan 
közöttünk is világot látand már valahára, 's melly nek létrehozá
sát a' töredékek is annyira sürgették. Néhány száz Hlyen köny 
vecske mennyi jót tenne az egész magyar színészet’ orsza 
gában! Hány fiatalabb vidéki tag, ki a’ pesti színpadra jőve itt 
most többnyire mindent az úbczén kezdve kell, hogy tanuljon, 
lépne fel akkor legalább kimondás! szabatossággal? Mennyi bot- 
ránkozásnak az orthodoxusok között véget velendene e’ ki
csiny catechismusa a’ helyes szóejtésnek! . .

De a’ minek általában Inával vagyunk: az a’ szabatosság 
az előadásban. Én nem láttam még soha magyar előadást — di
lettánsokét kivéve — melly tökéletesen összevágó, a művészeti 
egység’ bélyegét hordozó lelt volna. Ennek pedig fő oka a sze
repek’ be nem tauulasa. Innen aztan a sok furcsa gyarlóság, 
mellynek te is, én is illőit néha olly megbotránkozva nevelő ta 
núi valónk ; innen az a’ határtalan coi/uei/ena a sugolyukkal, 
és innen ama’ szomorú élvezet, a színész ajkából lepergő min
den szót második kiadásban hallani kénylelemttelni, a’ páholyok' 
legtávolabbikából is. Minap, képzeld csak Emilia! a főváros 
színpadján illy scandalum ! — Hinkóban Ijendvuy (Hinkó. az 
őt üldözendő Fülőp grófot (Funcsyt) fenszoval szólna ki a' szín
falak közül ; ez nem volt elég: Hinkó (kedves Markillájával val 
Ián') szaladni kezd, ’s látván, hogy még sincs kitől üldöztessék, 
meg-megáll 's újra csak megáll, ’s visszafordul, privat — de 
hallható — szókkal nszítni a’ grófot maga illan. A jámbor Fnncsy- 
nak, kifelejtő néhány perezre pünkösti fejedelemsegét, ingyen 
se’ juta eszébe üldözőbe venni a’ derék Leiulvnypari. (Noha — 
zárjel közt legyen mondva — színpadunkon, mint hallatszik, na 
gyón divatba kezdének jőni az egymást felváltó üldözget.sck.)

line, kedves Emíliám! te illyes mulatságok’ élvezetétől meg 
vagy fosztva, hacsak valamelly sátoros müvész-csalad mostaná
ban nem tartózkodik vidékiekben; mi azonban megtörténhetnék, 
’s akkor szánakodasom helyen kívüli. Azon szilárdság a szerep- 
tudasban, melly teszem Ilécs’ színpadjain uralkodik , teszi bi 
zonyosan fő alapját derék mutatványaiknak. Avvagy nem a 
rep' tökéletes betanulásának eredménye e a szini szabatosság i



520519 I
Íme ok. szerepeiket mint a mialyánkot tudván, nem is várjak 
a’ végszó’ (Schlagwort) kiejtését; rendszerint két három szava 
van még mondani való a’ másiknak, ’s ez már belevág övéivel, 
épen ugy mint a’ köz életben történik. Ekkor lehet csak élénk a’ 
dialog érdekes a mindennapiság is, ’s természetes a müvész- 
sé»-. Ekkor lehet csak elhinnünk mindazt, mit az öreg Emer- 
lin°gel olly jól elhitetni tudott ama’ veszedelmes szinészné, nogy 
t. i. a’ mezők, nyájak, hazatérő művesek, a' téli est, a’ pipa, a’ 
kis Marie, szóval minden, mit ajka ejt, csaknem kézzelfogható
i g  állanak előttünk. Ekkor, csak ekkor lehetséges a’ drámái 
csalódás!

E’ hibától általányosan mentebbek a’ nők. Ti szegények a’ 
színpadon is, mint mindenütt, bizonyos tekintetben szenvedőig  
álltok. Nagyobb bennetek a’ lelkisméretesség, megfelelni a' hi
vatásnak, ’s kisebb amaz önelbizottsági adag, mellyel nagyobb 
mértékben ruházott fel bennünket férjfiakat a’ természet, hogy- 
sem néha vissza ne élnénk vele. Avvagy emlékezzél csak vissza 
ollykori színi működéseinkre, nem tudták e nőink mindnyájan 
sokkal jobban szerepeiket, minta’ férjfiak’ legszorgalmatosbjais? 
Nálatok a’ sugólyuk csak végmenhelye az emlékezés’ történhető 
gyarlóságának, de fő talap a’ férjfiaknál, mire építvék teljes re
ményük és minden bizodalmuk. Én valóban a’ tanulságos phaeno 
menek’ egyik legérdekesbjének (a’ boncztan’ mezején) gondolom 
tartathatni azon tüdőt, melly 10 évig működék egy magyar súgó’ 
porházában.

(Folytatása következik.J

Könyvismértetés.
M a g y a r -  é s E  r d é l  y  o r s z á g ’ b o r t e r m e s z t é s é t  ’s  b o r k é 

s z í t é s é t  t á r g y a z ó  f o l y ó í r á s ,  a ’ szőlőbirtokosak’ , műve
sek ’, m ezei gazdák’, és borkereskedők’ szám ára , S c  h a m s  F e 
r e n c  z t ö l ; harm adik fű z e t ,  1838, P esten  Fűskúti L änderer L a
jo s’ b etű iv e l, 8.

Előttünk fekszik ezen folyóírásnak harmadik füzete, melly- 
nek hasznáról és szerzőjének, az országos venyigeiskola ala
pítójának, érdemeiről már bővebben értekeztünk*). A’ szerző 
mindjárt e’ füzet’ első czikkelyében („Egy jó szó annak idejében“) 
felhozza, hogy termesztményink között egyedül a’ bor az, melly 
minden többi vetélkedőinkkel mérkőzhelik, helyesen jegyezve 
meg, hogy a’ juhtenyésztés, melly olly jeles ágát teszi egy idő 
óta termeszlményeinknek, a’ németek’, lengyelek’, oroszok’, de 
leginkább az angolok’ concurrentiája miatt csökkenni fog; de 
a’ bortermést, az adakozó természet’ ajándékát, melly áldásos 
javaival Magyarországot olly gazdagon felhalmozta, el nem ve
hetik. — Minthogy földünk olly nagyon hajlandó a’ bortermesz
tésre, a’ szerző mindjárt az lső §-ban egy csalhutlun módot ad 
elő, miképen kelljen «’ kor termeszt est Magyarországban hasz
nosabb keresetággá tenni, hogy az által nem csak a hegyek- 
beni hanem «’ laposságon és dombon fekvő szőlőié tulajdo
nosi is aránylagosan jutalmaztassanak. Alapos okát adja ezen 
értekezésben azon tapasztalásnak, hogy, a’ szőlőművelés nálunk 
az újabb időkben csökkent; mert, úgy mond, a’ jó bort termő 
hegyek a’ szőlős gazdák’ sok bor utáni sóvárgásának meg nem 
felelhetvén, a’ birtokosak kiírták a’ régi őstőkéket’s helyökbe ter
mékenyebb ugyan, de silányabb fajú venyigéket ültettek ; taná

Lásd a’ Hirnök’ múlt évi 29. szám át.

csolja tehát a’ természet’ ama’ törvényét: (h ét mindenkinek, 
megjegyezvén, hogy nem minden terem mindenütt, 's azért a’ 
hegylakosnak a’ szőlő, a’ lapályinak a’ szántóföld és rét legyen 
foglalatossága. — Tanácsolja továbbá: hogy Magyarországban 
a’ nemes hegyszőlőniüvelés a’ lapályi szőlőműveléstől elválasz- 
tassék, vagyis az ismert jó hegyeken tökéletes jó müvelésrend- 
szer tűzessék ki: ellenben a’ dombokon és lapályokon minden 
igyekezet a’ bő szüretre fordíttassék. — Mint lehessen hegyi bo
rainknak belső értékét annyira emelni, hogy azoknak jósági rend
szere a’ mennyiségi rendszeren gyözödelmeskedjék, következő 
adatokra alapítja: a) Csak olly szőlőfajok ültet lessenek és 
s zápor irtassanak, mellyek mennyiségre való tekintet nélkül « ’ 
legjobb bort lermik. b) A  hegyekből különös jó  italokat sze
rezzünk ; ehhez késő szedés és ennek idejében « ’ fürtök' válo
gatása elkerülhetetlen szükségesek, c) A ’ must’ forrására,, 
valamint a' pinczebéli bánásra, nagyobb vigyázatot fordítsunk. 
d) Csak kedvező fekvésű hegyeket kell «’ jobb minőségű bo
rok3 termesztésére választani; valamint e) a3 szőlőkaróknak 
megkimélését is tekintetbe kell a ’ hegyeken venni.

Hogy a’ bor’ jóságára, de kivált tartósságára nagy hatással 
van a’ pincze, azt hiszen tudjuk: mindazáltal igen kevés borter
mesztő van, ki erre kellő figyelemmel viseltetnék ; a’ Vlldik §-ban 
tehát Schams ur ,,a’ pinczebeli gazdaságról“ értekezik. Egy óvó
szert is ajánl az olly pinczékbeni veszedelem ellen, mellyekben 
must forr, 's ezt itt közöljük olvasóinkkal: „Azoknak, kiknek 
a’ mustforrás’ ideje alatt a’ pinczében dolgok van, azt lehet ta
nácsolni, hogy ha a’ szédülésnek csak legcsekélyebb jeleit ér
zik is , azonnal feküdjenek a’ földre, és arcczal föld felé for
dulva a’ pinczéből másszanak ki, ezen elővigyázattal bizonyosan 
épen megmenekszenek. Noha pedig az életveszélyeztető must
forrás által kifejlődött levegő nehezebb a’ közönséges élet- 
légnél, következőleg az mindig alább igyekszik, a’ föld’ színét 
még sem egészen érintheti; mert a’ pincze’ aljazalának folyvásti 
kigőzölgése vagy épen semmi, vagy már csekély és igy veszede
lem nélküli közeledést enged annak.“ Végre közli még Schams 
ur (a’IXdik §-ban) a’ közönséges magyar szőlőiskola’ jelen állapot- 
ját, a’ Xdikben pedig jegyzékét adja mindazon önkénytes adakozá
soknak, mellyek 1837-ben az országos magyar venyigeiskolára 
tétettek, és fölszámítását mindazon költségeknek, mellyek jan. 
ltől decemb. végéig 1837. az országos venyigeiskola’ fentartá- 
sára megkívántának; honnan kitetszik, hogy az összes bevétel 
1837-ben volt 1063 f. ,  a’ kiadás pedig 1085 f. 6 kr.; több ada 
tott tehát ki 22 f. 6 kr.-ral; ehhez a’ múlt évekrőli tartozási ma
radék 1332 f. 18 krral járulván, marad e’ folyó évre összes adós
sági tartozás 1354 fr. 24 kr. (). L.

S o a I t.
Egy Londonban tartózkodó franczia következő anecdotát 

közöl: Midőn nem rég Soult marsai London’ nagyszerű gyár
intézetei’ egyikét meglátogató, a’ munkások által vasárnapi öl
tözetben fogadtatott. Elmentékor szokott ajándékot, de talán 
kevéssel többet is, adott, ’s vezetőjének azt mondá: ,,E’ jó em
berek, úgy látszik, kedvemért vettek magoknak fehér keztyűt ’s 
igy legalább kárpótlást kell nekik adnom.“ „Kegyelmes uram! — 
viszonzá egyike a’ munkásoknak — lehetetlen, hogy nekem fe
hér keztyűket ajándékozhasson, mert mindkét kezemet Toulouse- 
nál elvesztőm“ ’s ezzel mindkét kéztövét oda nyujlá, mely- 
lyekkel mindazáltal naponkint munkáját elvégzi. „Helyesen, de
rék íiczkó — ez vala Soult’ felelete — ha kezeidet elvesztőd is, 
megvannak lábaid, itt, vedd ezt, ’s végy magadnak rajta egy 
pár selyem harisnyát“, ’s a’ meglepett munkásnak 5 font st. bank- 
nótát nyujta.

Pozsonyban.
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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Neine]ly honi tárgyakról.
CFolytatás.)

Egy másik kedvencz ideája gr. Széchenyinek, a’ gozhajó- 
z /h * ) )  szinte távol áll még a1 tökélytől. Az utazás, még alának 
is , sem igen gyors, sem felette kellemetes. Mig gr. Sándor — 
mint a’ lókönyv’ sárga lapocskáján látható — egyrendbeli lova
kon Pozsonyból Bécsig 2 óra ’s 41 perez alatt kocsizott, a’ gőz
hajó e’ távolságon három órát tölt el, miután az utas kénytelenít- 
tetett egy mértfőldnyi utat, a’ legkellemetlenebb időben is gya
korta feldülés’ veszedelme közt, tenni; ’s igy a’ leutazást négy 
órára tehetni, ha jó l  megy a' dolog; viz ellen pedig egész nap 
kívántatik, sőt a’ múlt őszön egyszer 56 óráig tartott a’ rövid 
ut. Pestről pedig Bécsig, kivált rósz időben és sok utasoknál, 
milly förtelmes éjszakák! Hát ha még zátonyokra akad a' hajó, 
mi már most a’ közönséges esetek közzé tartozik ; lehel e illy 
esetben alkalmatlanabb ’s késedelmesb utazást gondolni? Biztos
sá tehetem azonban az utazó közönségei, hogy nem sokára 
összeálland egy társaság, mellynek tökéletesb alkotású gőzösei 
csak mintegy 18 — 24 hüvelykig merülnek le, ’s igy sem a’ záto
nyoktól nem féllhetők, sem nem kénytelenek egy órányi távol
ságra Bécstől kikötni, hanem a’ Duna’ kisebb ágán is szinte a' 
város’ belsejéig járhatnak. E’gőzösök’ sebessége kétszeres leend 
a’ mostani gőzhajók’ sebességéhez képest, ’s igy Pestről Pozso- 
nyig nem leend szükséges éjt rajtok tölteni, Becsből pedig 
Pestre még a’ rövid napokban is úgy lehelend eljutni, hogy az 
utas nem lesz kénytelen három órakor felkelni. A’ hajók kémény 
nélküliek lesznek,’s igy a’ hidak alatt is elevezhetnek, ’s mint
hogy a’ füst teljesen elemésztetik, az erőmű csőrendszerrel bi- 
rand, katlana pedig sisakkal leend ellátva, minden tűst, ké
ményből hulló cseppek, vagy szikrák általi kellemetlenség, va
lamint az elpatlanás’ veszedelme, el lesznek mellőzve. Minthogy 
pedig illynemű hajók már Angliában ’s Éjszakamerikában a leg-

*4 Itt  tévedésben vagyon a ’ t. beküldő u r ;  mert a ’ gözliajózás gr. 
Széchenyinek minden befolyása nélkül hozatván be honunkba, nem 
lehetett kedvencz ideája. Az első próbák ugyanis már mintegy 
16 évek előtt t é te t tek ,  midőn a ’ gróf még semmi közvetlen részt 
nem vett  a ’ honi vállalatokban. E ’ próbák azonban , mellyekkel 
két  külföldi állott elő, nem igen kedvező sikert  nyújtván, a’ tárgy 
több esztendőkig heverőben m arad t ,  mig a ’ mostani gőzhajó-tár
saság  összeállott,  de a ’ g r ó f  legtávolabbi befolyása nélkül, ki 
a ’ tervet elején nem is igen kedvelte , noha későbben a ’ társaság
ba állván , annak munkás tagja lön. De a ’ gözliajózás mai napig 
szintúgy virágoznék hazánkban , ha a ’ gróf nem állott volna is 
a ’ társaságba. A’ hiedelem azonban, mintha ö a ’ gözhajózást n á 
lunk létre hozta v o lna , igen elterjedt az o r szág b an , ’s még csak 
a ’ múlt hónapban ezeket olvasók a’ „Hasznos mulatságok’“  5-ik 
szám ában :

\ i I á g f o l ) ó v á  l á n g c s z c d  a* D u n á i  

A v a t n i  k é s z ü l ;  h o g y  l e b e g  e d d i g  i s  

H u l l á m a i n  t ö b b  g ő z o n y  ,  á l d á s t  

H o z v a  r e á n k  , e g y e d ü l  t e  m i v e d .

Sőt sokan a ’ grófot még a ’ gőzhajók’ feltalálójának is tartják, 
kivált az alsóbb osztályokban, mint azt magam is többször hal
lottam; névszerint eg y k o r ,  mintegy négy é v e l ő i t ,  a ’ gőzhajó 
elindulásakor a ’ pozsonyi hídon állvan halom alföldi forma ember 
mellett,  ezek igy üdvözlök az elmenö gőzöst: „Éljen a haza.  
Éljen gr. Széchenyi!“ — ’s az egyik társaihoz fordulván, ezeket 
tévé hozzá :  „ E z t  csak magyar találhatta fel!“  .4 s z e r k .

jobb sikerrel használtatnak, a terv kivihetősége semmi techni
cal’ akadályt nem találand.

Milly tömérdek summákat áldozott atyáskodó kormányunk, 
gr. Széchenyi’ indítványa’ következésében a’ vaskapui szíriek' 
kipuszidására 's a’ Duna' medreitek rendszeresí/esere! — ’S 
kérdem, keletkezett e a'reménylett és megígért siker?_A’ vas
kapui közlekedés ugyanazon akadályoknak van kitétetve ma, mint 
századok előtt, mert most is kénytelen az utas elhagyni hajóját, 
kocsira rakni portékáit 's több mértfőldnyi kocsizás után más ha
jóra szállni ’s rakodni. Ha ez már szakadatlan vízi közlekedés, 
mint az több helyütt hirdettetik, akkor a' földközi tenger is ösz- 
szefügg már a’ vörössel, mert hiszen ott is csak egy kis száraz
földi ut szakasztja félbe a’ hajózást. Hogy pedig újabb időkben 
egykét hajó keresztülevezett a’ Duna’ veszedelmes pontjain, az 
inkább Herora ’s Leanderre emlékeztet, 's hihetőleg lord Byron 
illy utazásban sokkal nagyobb örömét lelte volna, mint a' szor
galmatos és számítni tudó kalmár. így tehát a’ sok készületek', 
költségek’, diplomatái alkudozások’, feszült várakozások' egész 
eredménye lett egy nagy semmi; mert egy dumaparti száraz út
nak helyreállítása nem az, mi igértetett, ’s illy munka sokkal 
kisebb költségekkel és szertartással mehetett volna végbe *). 
A’ vaskapu azonban mindeddig zárva előttünk, noha sok hazánk
fia az ellenkezőt hiszi **).

Nem nagyobb sikere lön a’ Duna’ medre’ kitisztításának, 
melly egy úján behozatott angol erőmüves hajó’ (Vidra) segít
ségével kieszközlendőnek igértetett. Emlékezzünk csak vissza, 
milly várakozások gerjesztettek ez iránt is : „hogy egy nyár’ lefolyn
ia alatt legalább Pozsonytól (Íj őrig a’ Duna’ medre annyira ki leend 
tisztítva, hogy minden hajó akarmclly szárazságban is útját a- 
kadály nélkül folytalhatandja; — hogy a’ kihányt fövenyből mi
kép javulandnak országijaink ’slb.u Dolgozott is valóban a’ Vidra

#)*Az 1834. Társalkodó’ 88. számában értesíti a' gróf a’ közönsé
get e’ terv’ kivihetlcnségéröl. Egy fő oka az, hogy „ha le lehetne is 
szállitni a’ Dunát, szirtek közti tágítása és az izlási cs vaskapui 
sziklák kihányalása által, úgy hogy Budapest közt hat lábbal es
nék a ’ viz, az hazánkra nézve nem haszon, hanem kimondhatatlan 
kár  lenne; mert csak közönséges szárazságban is k i ú s z n é k  a 
f é l  o r s z á g .“ — Ez pedig annál hihetőbb, mivel, mini az 1835. Tár
salkodó’ 33ik számában tanít a ’ gróf: „ a ’ Dunának nincsenek olly 
biztos és nagy hó—tartói (réscrvoir) ,  mint a’ millyckkcl c’ tekin
tetben kedvezőbb vizek roppant havasaikban bírnak.“ — Noha 
eddig Tirol’, Salzburg’, Stájerország’ jegesei,  valamint Karpátaink, 
’s az erdélyi ’s moldvai havasok elég biztos és nagy hó-tartóknak 
tekintettek, mellyek egész nyáron által gazdag töltvényt küldenek 
a’ Dunának Inn .  S a l z a ,  E n s ,  M ü r z , Hiúra . D r á v a ,  S z á v a ,  K u l p a , 
M o r v a ,  V á g , T i s z a ,  M a ro s ,  Ö l t é s  számtalan más folyók által, 
millyckkcl Európának egy folyama sem dicsekszik: a ’ fmtebbi 
kiaszástheoriát mégsem merjük kétségbe venne A ’ s z a k .  

a#) így  még múlt évi augustiis’ 26án levél által megkérettetém, hogy 
egy „hazafi-iinnep’ leírását“  venném fel a ’ Hírnökbe, melly Gyön
gyösön tartatott Sz.-István-napkor, ’s mellynek leírásában ezek 
is foglaltatvák: ,.A’ casinoi erkély kivilágítva egész fényben 
tünteté a ’ tisztelt grófnak (Széchenyinek) másolatát „Nagy ha
zafi“  aláírással a' bámuló nép előtt jobb oldalról igen kitünolrg 
állott a ’ szétszórt vaskapui szirtekrn kereszlülustó gőzhajó, e* 
a lá í rássa l :

,Yaskapt> zárta D unánk1; j6 S x rrh e n ji i fe lm b sd ii ji ,
\ S  k é l  f ö l d r é s z n e k  n j i l  b o l d o g u l á s r a  k a p u t  “  —

’S későbben haliám. hogy nehezteléssel voltak aokao iránti* ,  
miért nem adtain e’ leírásnak helyt lapjaimban. 4 s z e r k .
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Pozsonyon alul; de, mi a' legcsodálalosb, épen azon helyeken 
akadt meg leginkább a’ gőzös, még pedig most gyakrabban mint 
azelőtt; hol a’ bús utazó hiúban fohászkodik fel: Vidra, ubi e s ? . . .

P. K
( Folyluttatik.J

Felelet Al-Kendinek
a ’ Figyelmezö’ f. é. 28ik számában megjelent azon bírálatára, melly a ’ 
Tudománytár’ uj folyamata’ lső darabjában (68__98 1.) közlőtt illy czímü 
értekezésem ellen van intézve : „A’ természettudományok’ becséről és 

befolyásáról a’ józanabb philosophiára.“

llec. különös szerencsétlenségnek mondja nemzetünkre néz
ve a’ német pliilosophiához ragaszkodást, ’s óhajtja, bár inkább az 
angolok’ és francziák’ philosophiai nyomdokit követnők. — Az 
angol philosophiának e’ magasztalását már Fejér György’ meta- 
physicája’ vizsgálatában is olvastam és nevettem; hihető, lelki ro
konságban vagy identitásban van a’ két rec. egymással. Én pedig 
arról vagyok meggyőződve, hogy minden nagy száma mellett 
a’ tudósoknak ’s kitűnő elméknek, mellyek Britanniából egész 
Európára világot terjesztettek, alig létezett ott egy-két igazi phi- 
losophus. Tudjuk, mennyire igyekeztek Berkeley és Hume az 
angol philosophia’ empíriái irányának ellene dolgozni; de győzött 
a’ nemzet’szelleme. Ez igy van ma is. Physicával, psychologiával ’s 
több, a’ philosophiától egészen különböző tudományokkal foglala
toskodó tudósokat philosophusoknak neveznek. A’ rec.-től idézett 
B eid  felségesen ir a’ lélek’ tehetségiről; de azért felsőbb értelem
ben pliilosophusnak szintúgy nem neveztethetik, mint chemicusnak 
azon természettudós, ki szépen hasznára tudja fordítni a’ mások’ 
felfedezésit; de maga nem képes analysálni. Nem elég csak bel
ső tapasz!aldsbol, mit rec. minden további meghatározás és fej
tegetés nélkül annyiszor emleget, indulni ki a’ philosophiának; 
be kell annak hatni a’ lélek’ fenekére, vizsgálata alá vonni az 
eredeti fogalmakat, analysálni a’ belső tapasztalást. — A’ fran- 
cziákra nézve hasonlóan van a’ dolog. Boyer Collat'd' parlamenti 
beszédei ’s egyéb munkái philosophiai lélektől vannak áthatva, ’s 
kedvesek a’ népszerű cselekvő-philosophia’ barátinak ; de itt fel
sőbb értelemben vett philosophiáról van szó, ’s ha rendszeresről 
nem is, legalább ollyanról, melly mélyébe hat a’ lélek’ törvényi
nek. Lám a’ derék Cousin elhagyá Francziaországot, hogy a’ 
philosophia’ hazájában keresse fel Sckellinyet, H eyell, kik 
iránt olly nagy tiszteletet nyilatkoztat, ’s kiknek köszönheti, hogy 
philosophiai rendszere, ecclecticus charactere mellett is, nem kis 
mértékben hajlik a’ természetphilosophia felé ; ’s ime rec. egészen 
el akarna bennünket zárni azon forrástól, melly, ha nincs is meg 
mindig óhajtóit tisztasága, csakugyan forrás a’ philosophiában. 
Hegel’ és egyebek’ homályának én sem vagyok barátja; de nem 
akarom a’ vízzel együtt kivetni a’ gyermeket is. Van közép ut 
mindenben, ’s egyik tulságból másikba ne ugorjunk. Annyi igaz, 
hogy a’ p/nlosophiál tanulni törekvőt angolok vagy francziák köz
zé akarni utasítni még sokkal nevetségesb, mint az angolt me- 
chanica-tanulás végett honából Németországba küldeni. —

Ezeket előre bocsátván, menjünk által rec. czáfolatára, melly 
igen rövid, ’s csak parányi részét illeti annak, mit kötelessége 
lett volna felvenni recensensi tollára. Rec.-nek három nehézsége 
van ellenem: 1) hogy a’ psychologiai ut ellen csatázok ; min rec. 
„meghökkent, mert a’ psychologiai utat philosophiában az egyet
lenegy üdvözítőnek tartja“ ; 2) hogy Carlesiust és Leibnitzol 
a psychologiai módszert követő philosophusok közzé teszem; 
3) hogy h a  utói , mint hasonlóan psychologiai módszert követőt, 
Carlesiussal s Leibnitztzal teszem egy társaságba „midőn —

mond rec. — kiki tudja, hogy hires crilicáinak fő iránya épen 
az e’ két utolsótól divatba hozott dogmatismus ellen vala intéz
ve.“ Hogy ezen, nem kifejtett ’s okokkal támogatott, hanem 
csak megpendített ellenvetésire rec.-nek, nem csak odalökve mint 
ő csinált, hanem meggyőzőleg felelhessek, czéliranyosnak tar
tom, egykevéssé leszállani a’ philosophia’ első elemeire. A’ 
philosophia’ fejlődése mutatja, hogy minden philosophusok a’ 
következő őt categoria közül tartoztak valamelyikbe: 1. A’ szo
ros értelemben vett empiricusok, vagy a’ küllárgyak’ vizsgálá- 
sán felül nem emelkedők, kik a’ lélek’ mélységébe nem hatottak, 
csupán a’ küllárgyak’ körében lévén határozva philosophiai elmél- 
kedésök. Ezek némelly újabbaktól objections empiristáknak ne
veztetnek. 2. A’ széles és szoros értelemben vett idealisták. 
Mindketten a’ lélek’ eredeti törvényit keresték ’s igyekeztek kie
melni az ész’ segítsége által; de a’ belsőben szerfölött elmerül
vén, a’ kültárgyakat tekintetbe nem vették; a’ kültermészet’ lé
tezését vagy nem tartották egészen bizonyosnak, csak hihető
nek, vagy egészen kétségbe hozták, mint a’ szoros értelemben 
vett idealisták. Mindkettőjöket pedig a’ psychologiai körben mun- 
kálás bélyegzi; innen némellyektől subjections empiristáknak ne
veztetnek. 3. Skeplicusok, kik mind a’ kültermészetet, mind az ide
ákat tagadják, vagy kétségbe hozzák. 4. Az úgynevezett synthe- 
tismus' baráti\ kik nem veszik ugyan illendő hasznát a’ kültárgyak- 
nak, ’s az azokban rejtező ideák’ kikeresésében, philosophiai fen
ségre emelésében nem fáradoznak, ’s e’ szerint a’ természetphilo- 
sophusoktól különböznek; de a’ kültermészet’ létezését nem csak 
elismérik, hanem a’külső factort(a’ kültermészetet) szintúgy szük
ségesnek tartják, mint a’ belsőt (a’ psychét), hogy alapos philoso
phiai vizsgálatokat tehessenek. Végre 5. A’ természetp/iilosopku- 
sok, kik a’ kültermészetet mint a’ psychének anlagonistice ellenébe 
telt revelatiót tekintvén, törekednek annak titkait fejtegetni, kap
csolatba hozni egymással az örökös idea’ ezerféle elágazásait,’s az 
ész’ szavát csalhatatlan isteni szónak tartják. — Ezen öt cate
goria’ rövid előterjesztését azért tartottam szükségesnek, mert 
ollyan rec.-sel van dolgom, kinek a’ philosophia’ ezen elemen
táris része is hiányzik; a’ mi nélkül pedig nincs álláspont a’ phi
losophiában, ’s minden olvasás, isméret csak a’ zavart neveli. 
H óva kell tehát már számítni Cartesiust és Leibnitzot, ’s el 
kell e ama’ kettő’ társaságától Kantot választani*? Ok mindhárman 
a’ psyche’ törvényei’ fejtegetésében fáradoztak kisebb nagyobb 
szerencsével; de soha nem ügyelve a’ kültermészetre. Innen 
mindenikök’ munkáiban azon egyoldalúság, t. i. a’ lélek’ fogal
mainak fejtegetése ugyan és mély analysálása; de nem-íigyelme- 
zés a’ kültermészetre, s az olt levő ideák’ philosophiai fenség
re nem-emelése teszi a’ főfogyatkozást. Így lettek a’ különben 
olly mély belálású Kant’ criticai nézetei sok tekintetben szintolly 
hypolheticumok mint azokéi, kik előtte éltek ; ’s ha szerző’ állítása 
szerint Kant a’ szemlélődési dogmatismus ellen kelt ki, Kantról 
is bátran mondhatja a’ természetphilosophus, hogy nézetei leg
inkább szemlélődési dogmatisinusra mennek ki, mert nem halott 
rajok a’ kültermészet kiegészítő erejével. Ollyan jiívulúl állított 
elő, melly csak az emberi gyenge tehetségek’ másolata. Az au
tonómia által elszaggatja a’ lélek’ tehetségeit, ’s olly szabadsá
got igyekszik megalapítni, melly részint az Universum’, részint 
a’ gondolkodás’ szükségképeni törvényeivel meg nem állhat; az 
erkölcsi roszat cltüreti az örökös ideával, ’s azt azzal mégis 
megbüntelteli; a’ roszat nem úgy veszi mint szükséges feltéte
lét a’ jónak, hanem a’ kettőt, mintha épen kétféle fővalótól ven
nék eredetüket, egymástól elkülönözi. Szóval, criticai csak lo
gical körben forognak, ’s mihelyt a’ metaphysicába vág, nem 
mervén annak tárgyaira alkalmaztatni a’ szoros dialectical —



mit Schelling és Hegel oily meglepő szerencsével tettek — 
szintúgy eltévelyedik, csupán a’ psychologiai vagy ideális utón 
akarván czélhoz jutni, mint egyéb úgy azon körben munkáló phi- 
losophusok. — Ha Kantot elválasztja rec. Leibnitztóí, miért 
nem Leibnitzot is Cartesiustól? Leibnitzot mondom, kinek mo- 
nadologiája nélkül Kant’ Erscheinung-ja és D ing an sich-je ne
hezen fog világot láthatni; kinek mély esze nevezetes titkát fog
ta fel az örökös ideának ; kinek Theodicaeája semmivel sem 
nyugtatja meg kevésbbé az észt, mint Kant’ hires M orale Argu- 
m enlvm a ; kinek E ssais sur VEnfendement humain-\<e. nélkül nem 
emelkedhetik fel olly fénnyel a’ K ritik  der reinen V ernunft. — 
Sőt Cartesius’ philosophiáját sem szabad dologhoz - értő ember
nek egészen hypothesisen alapulónak nevezni, mint rec. akarná, 
mintegy ellenébe tevén azt Kant’ pbilosophiájának. Cartesius 
volt ugyanis, ki ama’ mély psychologiai nézet’ felállítása által: 
cogilo: ergo sum , a’ skepticismust megdöntötte. Ha rec. nem 
csak angol s franczia, ’s különösen nem csupán jó za n  eszű, 
mint maga nevezi, hanem igazi tudós és mélyen analysáló írókat 
tett volna stúdiuma tárgyául: nem hökkent volna meg az én állí
tásomon, s azt nem csodálatos nyelv-elforgatásnak, hanem igen 
természetes elnevezésnek találná. Milly képtelenség ellenben, 
mikor rec. Kantot Cartesiustól’sLeibnitztóí elszakasztván, Ueid- 
dal teszi egy categoriába, t. i. ideális philosophust reálissal, ’s 
mindkettőt a’ psychologiai körbe helyezi, a’ mi annyit tesz, mint 
a’ kereket a’ szegletessel zavarni össze. Ugyan ha rec., mint 
mondja, a’ psychologiai utat egyetlenegy üdvözítőnek tartja a’ 
philosophiában, mondja meg, hogyan férhet meg fejében két 
nagyon különböző hit, t. i. K an t-fé le  és K eid-fé le  hit? hogyan 
reményű illy módon üdvözülését a’ philosophiában? —

,,Értekezése’ nagyobb részében a’ psychologiai ul ellen csa
táz“, mond rec. Igenis az ellen, abban az értelemben vevén a’ 
psychologiai nlat, a’ mint előadtam ; — és bár rec. is csatázott 
volna azon ut mellett, mellyen a’ philosophiában üdvösségét várja; 
de hallgatott mélységesen. Miért vette tehát fel recensensi tol
lát, ha épen a’ legfontosabbra nem felelt? De halljuk csak mit 
mond a’ szemes rec. „Az értekezés’ második átnézése bizonyossá 
telt, hogy a’ psychologiai ut alatt a’ szemlélődést m ódszert érti 
szerző, mellyel a’ francziák hypothesisen alapulónak neveznek.“ 
Tálán azért nem felelt tehát semmit az általam előhozottak' 
megczafolására, mert velem egyet értett; oh nem! ferdéknek 
kiáltja nézeteimet, t. i. azon nézeteket, mellyek, mint a’ munka’ 
második átnézésekor meggyőződék rec., hypotheticumok ellen 
valának intézve! — ’s a’ mi fődolog, mikint nevezheti szerző, ha
csak legfőbb mértékben inconsequens nem akar lenni, hypothe
sisen alapulónak egy Kant’ nézeteit? mert épen Kant’ nézetei 
azok leginkább, mellyeket én összevetve a’ természelphiloso- 
phia’ nézeteivel, analysáltam. Útalmaznia kellett volna kétségkí
vül Kantot a’ természetphilosophia’ csatája ellen Rec. ezen phi- 
losophiának ellensége ; azt kelle tehát megmutatni, hogy a' phy- 
sica állal nem gyarapíltathatik a' philosophia ; fel kellett volna 
venni s analysálni azokat, miket én a’ természetre támaszkodó 
philosophia’ elsőbbsége felett mondtam; ótalmába venni a psy
chologiai utat a’ fóvaló’ keresésében, mit én megtámadtam ; meg- 
bizonyílni, hogy a’ calegoricus imperativusról, a’ jó és rósz kö
zötti különbségről hely esebb a’ régibb mint az újabb vagy ter- 
mészetphilosophiai nézet; — de mindezek ellen egy reális kuk
kot sem képes adni a tudós Al-Kendi! Az illyen mai a recen- 
sio, ’s ebből tanulhat, a’ kinek feje van!

Azonban közli nézetei rövid vázlatát „az enyéimével szem- i 
közt, ügy elemgerjesztésül“. Figyelmezzünk lehat. „Minden is
mereteink kél kútfőből származnak, tapasztalás- és gondolko I
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dúsból. Minden gondolkodásnak észrevevésen kell alapulnia, ’s 
a gondolkodás az észrevette!, azt a' mi van és létezik, csak 
magyarázhatja. Ezen gondolkodás általi magyarázás viszont lé
nyeges eleme ismeretünknek, mert a’ tárgyak önmagokat 
magyarázzák.“ Ez eddig igen locus communis, tudja kiki, 
nincs mit mondani ellene. „Az észrevevésnek, tehát a’ magya
rázó gondolkodásnak is , két köre van: külső és belső, kívülünk 
külső érzékeink állal térben és időben az anvag* érzéki tünemé
nyét vesszük észre , érzéki szükségképeni törvényeivel és czél- 
jaival: belsőnkben csak időben, szellemünk’ gondolkodás-, érzés- 
és akaratbeli jeleneteit, erkölcsi törvényeivel és czéljaival.“ De 
ez már nem locus communis; sőt, igy a’ mint van, egészen ere
deti. Hogyan veheti észre rec., vagy itt már szerző, külső ér
zékei által az anyag’ szükségképeni törvényeit és czéljait? Hat, 
törvényeket, czélokat venni észre, érzék’ dolga? — Hasonló
an az a’ belső észrevevés hogyan lehet képes, szellemünk’ gon
dolkodás-, érzés- és akaratbeli jeleneteit észrevenni; hiszen ha 
az észrevevés csak segédje a’ gondolkodásnak, ha a’ gondolko
dás dolgozza fel az anyagokat: ezen gondolkodási erő lesz csu
pán képes a’ gondolkodás’ jeleneteit észrevenni; az a’ belső ész 
revevés csak egyes fogalmakat lát, csak valami gyenge csiráját 
annak, miből keletkezik későbben a’ gondolkodás áltál kifejlett 
erkölcsi törvények’ tiszta észrevevése; mert erkölcsi törvény 
gondolkodás nélkül nem létezhetik, ’s nincs szomorúbb mint igy 
elszaggalni a’ lélek’ tehetségeit. Mit tesz az, hogy „észrevevés 
bői kell kiindulnunk a’ philosophiában ?“ Épen ott kelleti volna 
szerzőnek megfogni a’ tollat, 's fejtegetni azon belső tapasz
talás’ menetelét. — Szerző „az egész mindenség’ magyaraza 
tát két fő tudományra osztja, physicúra és philotophiáru.*• Hat 
a’ tiszta mathesis hová marad? A’ physicaval, akármelly széle
sen vegye szerző, csak nem férhet meg ; a philosophiatól egé
szen különbözik. E’ tudománynak nem marad hely a’ szerző’ 
psychologiai körében. A’ históriát pedig bizonyosan a’ physica’ 
körébe teszi szerző, mert a’ philosophiával csak össze nem za
varhatja: tehát e’ tekintetben akaratja ellen is hajlandónak mu
tatkozik a’ schellingianismusra. „Szellemünk' eredeti tehetse
gei igazak, ’s minket meg nem csalnak.“ A szellem szó helyett 
talán jobb lelt volna esz; legalább mindjárt leeb igy fejezi ki 
magát: „Az esz törvényes munkásságában szintazon bizonyos
sággal bir mint az érzék, mert mindkettő egy iránt lényünk' ere
dedigaz tehetsége: igy tehát a’ szemlélődésben is bizhalunk, 
ha törvényes feltételeit betölti atb “ Ennélfogva az esz szerző 
szerint épen oily bizonyossága mint az érzék, '» egyik /.»j.zat 
nnmal (mint szél szerző) sem bizonyosabb a’ másiknál. Ili bek 
kenhetni ám meg igazán! Ugyan mell,iket tar«, bizonyosabbnak 
szerző, azt e, bog, a nap forog a föld kórul, vág, bog, 2X2 =  I . 
Ha az ész és érzék egyformán caalh.Ull.nok: m.nőkéitől eg ,tor
mán bizonyosnak kell tartania, különben ellenkezik magával. 
Soha szebb g,őzödéi,„el nem vet, az é.z az érzékén non, mikor 
a* copernica/imn l y t t e m ú t , i. az, a rend.zert, mell, elleneben 
annak, mit a mindennapi tapasztalás bikonyit, nut . . eg tomer 
dek csillagai szemünkkel *. eszünkkel i . el akarnak Intetni, fel
állította i mint ezt mar .y.Uma  gyonyo
ríten mutogatja. -  lg , »*• «  »’ philoaophiaban e . ez.r. « -  
laszták a' legmélyebb elmék inkább a psychologist kor,, vagy

snbjeclivn. .................. . —  » T  “  V T
kék* c a a lé d a .a n a k i  n o h a  má. tn la á g b a  e . t . k ; m er  * J > ' l . í  fo  

g o lfn a k ' k o r la t i k ö z ,  ta r tv a ,, a  l e l k e t ,  a  n e m  h a tv a n  a r r a  a k a i
f  ... - | . , i  egyoldalú lett phtlosophi.ijok. — At ért.
" k i k  a .ő S f U  . - 5 - —  •' leieknek1 .Italok tetetik az 
kaprsolatba az nnlveraummal, hogy az, v i .s g .lh . ..» ,  .feldől-
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gozhassa a’ tüneményeket, épen mint a’ gyomor az anyagokat. 
I)e miután az ész önállású erőre kapott, vagy más szóval, az 
előbb szunnyadó psyche az érzékek’ segítsége által kifejlett: ész
reveszi, hogy ő az ur, amazok csak szolgák, hogy rájok támasz
kodva csalódnék számtalanszor, ’s azoknak az ő igazgatására van 
szükségük. Az ész’ elsőbbségéi épen a’ bizonyosság’ magasabb 
foka teszi, ’s ha szerző szerint az egyik hajszállal sem bizonyo
sabb a’ másiknál: elidálni fogják egymást a’ philosophiai vizsgá
lódásban, mellynek, ’s e’ szerint azon munkának is , melly a’ 
szerző’ eredeti nézeteiből fog talán valaha keletkezni, resultatuma
lesz =  0.

A’ természetphilosophiának legfelségesb oldala az, hoo-y 
gondolkodásból vagy észből indul ki, a’ mit midőn rec. a’ sem
mivel tesz egy categoriába, nem tudja mit beszél. Az érzékek 
tehát bizonyosak, ’s az ész semmi? az az ész, melly erőt vesz 
rajtunk, bár mint küzdjünk ellene, ’s épen ezért nem emberi 
hanem isteni munkálat. Ezen ész által szerkeszti e’ philosophia* 
a’ valót, és épen azért ez reális philosophia. Eszköze ennek az 
a’ szükségképeni gondolkodás, melly egyfelől a’ természet’ vizs
gálata által tökéletesedvén, másfelől mervén a’ logicai törvénye
ket metaphysicai nézetekre is alkalmaztatni, a’ természettudomá
nyok’ befolyását a’ philosophiai pályán megbizonyította.

Részemről semmit inkább nem óhajtók, mint hogy hazánk
ban a’ természettudományok’ czélszerü tanítása minél előbb fel- 
állíltassék, ’s hogy a’ tanuló azoknak befolyása által tisztított 
ésszel, javított szívvel és szélesedett gondolkodással hallgassa 
a’ philosophiát, melly csak akkor nem korcsosodik el kicsap&ono-ó 
szemlélődésre, midőn a’ valóhoz (reale) támaszkodott. *) *

M ocsi Mihály.
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Az á l l a t o k r ó l
értekezik  Csaplovics.

( F o ly ta tá s . )

Ad 3. „Minden egyed állat mai napon is ott kezdi ’s végzi 
élte’ pályáját, hol a’ paradicsomban telte azt“ — mondTuppyur. — 
Ez is egy őskori, minden megfontolás nélkül ismételt, minden
napi mondásocska; ’s én igen szeretném hallani, mellyik régi 
krónikából olvasta ’s tudta meg T. ur, miképen éllek egykor az 
állatok a’ paradicsomban? vagy talán ő ezt magoktól az állatok
tól tudja? úgy igen kandi vagyok rá, mellyik módszerben vévé 
őket cathechesis alá, a’ socratesiben, vagy a’ siketnémákéban, 
's különösen melly állatokat?... Olly egészen bizonyos e az, 
hogy az állatok’ életmódja semmit sem változott? Meg vannak 
e még minden állatnemek, mellyek kezdetben teremtve valá- 
nak, ’s nem jöttek e későbben újak a’ voltakhoz? Illyés kérdé
sekre nincs egyéb felelet mint ez: non liquet!  mert honnan is 
meríthetnénk mi biztos tudósításokat a’ felől, miképen éltek több 
századok előtt az állatok, 's melly nemek voltak meg, mellyek 
nem? következőleg mikép szólhatnánk okosan évezredekről? hi-

* )  E ’ becses é r te k e zé s t  (mivel az csakugyan több , mint puszta anti- 
critica) az Athenaeum’ és Figyclniezö’ részrehajlatlan és pártat
lan szerkesztősége , noha Al-líendi’ bírálata a’ Figyelmczöben je
lent meg, nem ve t te  fel.  Ennyi elég ez ikerlap’ tudományának ’s 
részrehajlatlanságának bélyegzésére. Mi nem csak felvesszük azt, 
hanem köszönjük, magunk’ ’s kétségkívül olvasóink’ legnagyobb 
része’ nevében is, annak beküldését, ’s M. urat ezennel több illy je 
les dolgozatok’ közlésére bizodalmasan felkérjük. A’ s z e r k .

szén még alig van egy száz esztendeje, hogy az állatokra pon
tosabban figyelni kezdettünk; a’ régi természetirások telvék me
sékkel !

Emlékezem , valahol olvastam, hogy az állatok olly tájakon, 
hol még soha ember nem járt, egészen félelmetleneknek ’s bizo
dalmasoknak találtatlak, úgy hogy a'madarak a’ vadász’ puska
csövére szállottak, sőt meg is hngyák magokat illetni, mig csak
hamar észbe vevék, milly ragadozó állattal van dolguk! — Az
óta lettek aztán olly vigyázok, gyanakodók és félénkek.

K a n t ezt jegyzi meg Anlhropologiájában a’ 3l8dik lapon: 
„A’ dalmadarak megtanítják fiaikat saját énekléseikre ’s ezeket 
szájhagyomány áldal örökítik meg fajokban, úgy hogy egy elszi
getelt madár, melly vakon vétetik ki a’ fészekből ’s magányban 
neveltetik fel, nem énekel, hanem csak egy bizonyos, veleszü
letett száj- és torokmííszerbeli hanggal bir. A’ pintyek’ és fül- 
milék’ énekeiben különböző vidékeken némi különbözéseket ve
hetni észre; hogy pedig sok madár az embertől éneket, ka- 
czagást, gúnyolást, sőt egész szókat és rövid mondásokat meg
tanul, elég említenem.

Sander beszéli (Über die Güte und Weisheit Gottes, 1780.) 
hogy a’ méhek nem mindenhol egyiránt dolgosak. Chinában, 
mint mondják, igen restek ’s alig hasznosabbak a’ mi legyeink
nél. Hogy az égalnak ’s a’ vidék’ különbözésének lényegi 
befolyása van az állatokra, tagadhatatlan. A’ síkról hegyes vi
dékre honosított állat lassankint nálunk is elfajul ’s törpébb lesz, 
és megfordítva. — Az Európából Australiába szállított juhok’ 
gyapja tetemesen megváltozik. Az ebek némelly országokban 
megkopaszodnak ’s minden szőrüket elvesztik, másokban elné
mulnak; a’ forró égöv alatt tüzöket, bátorságukat ’s okosságu
kat vesztik el. — Mindezen letldolgok, mint épen eszembe ju
tottak, ámbár én mindenik’ hitelességéért jót nem állok, sokkal 
hihetőbbeknek látszanak nekem, mint T. ur’ semmivel be nem 
bizonyított állítása.

Ha már az égal illy tetemes behatással van az állatok' tes
tére ’s olly nagy változásokat okoz abban, miért ne változtathat
ná meg az állatok’ életmódját is? — A’ felhordott adatok er
re csak ujjmutatások.

Hanem T. urnák mint nevelőnek, fülébe kell súgnom, hogy 
eddig & paradicsomról csupán az emberekre — mint az istenség’ 
képviselőire — nem pedig az állatokra nézve is volt szokás szóla- 
ni. Legfölebb , ha a’ kigyó említleték meg. — Tudjuk ugyan, 
hogy a’ teremtő az első embernek, Ádámnak, elejébe vezette 
az állatokat, hogy ez azokat ismerje ’s nekik neveket adjon, ’s 
hogy e’ dolog hihetőképen a’ paradicsomban történt; de valljon 
az Ur Isten kivezette e ismét az állatokat, miután neveket kap
tak, a’ paradicsomból, vagy néhányat legalább az első emberpár’ 
társaságára’s gazdálkodására meghagyott e benne? erről Mózes’ 
könyvében semmit sem olvasunk 's igy mit sem állíthatunk, ha
nemha T .  ur, miután a’ paradicsomban olly igen jártas, erről is 
adhatna biztos tudósításokat. — Még fontosabb lenne a’ termé
szetbúvárok- ’s tudós academiákra nézve annak megtudása: vall
jon és mellyik könyv- vagy levéltárban lehet amaz Ádám-féle no- 
menclalort, vagyis névjegyzéket, feltalálni; mivel abból igen 
sokat tanulhatnánk, különösen pedig inventariumba vehetnék 
az állatokat, hogy lássuk, melly nemek vagy fajok tűntek el a’ 
világ’ teremtése óta, mint péld. a’ mammuthok ’stb., ’s más felől 
melly újak keletkeztek. —

Itten búcsút veszek Tuppy úrtól, ’s e’ lap’ tisztelt olvasóival 
saját nézetimet fogom innentúl e’ tárgyról folytatólag közleni, mu- 
lattatás végett, de talán némellyeknél az állatokról eddig volt 
fogalmaiknak ’s hiedelmeiknek megigazítására is.

C Folytatjuk.)

P ozson yb an ,
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.



F ű r e  d.
Már egy pár héttől fogva Füreden vagyok, hazánk’ ritka 

tünemény» tájékán ; hol az élet forrása csörgedez a’ magyar 
tenger habjaiban ; hol a' jóllét’ elemei szivárognak honi társas 
életünkbe ; hol egészség 's kellem párosul a’ szelíd légmérsék
let alatt; hol földi boldogság létesül, ha társas viszonyok mű
veltséget és szellemi megelégedést egyesítenek a’ magyar ég’ 
s magyar szabadság’ palládiuma alatt! — Jeles társaságot leltem 
Füreden, melly magyar keblű honosink’ , tudósaink és költőink’ 
néhány jelesbivel tűnt ki. Igen élénk a’ reggeli idő, mert mind
egyik siet az életadó vízből merítni, és testét vagy a’ savanyú 
viz’ vagy a’ Balaton’ habjaiban füröszteni. — De annál lankadlabb 
a’ délutáni, melly olasz rendszerkint nyugalomra használtalik, 
hacsak kikocsizás a’ környékbe nem történik.— Estve felé ismét 
fölelevenedik a’ fürdői központ; mert pezseg újra a’ sétatér ké
ső eslvéig: midőn a’ magyar színházba (mellynek építési Íz
lése ’s bel szerkezete, elrendelése és minden éke igen a’ 
középszerűségen alól áll, ’s azon várakozásnak, mellyet hom
loka’ nagy betűi gerjesztenek: „Hazajisng a' Nemzetiségneku 
koránsem felel meg) mindegyik nyelvét kedvelő honosunk,gguk
rán erőltetve , sietni látszik! De tapasztaltam azt is: hogy 
sok müveit honosunk, a’ színészet’ bájaitól talán meg nem le- 
petve, nagyon hamar kitért, kellemesb éldeletet a’ gyönyörű ter
mészetben , mintsem a’ bel művészetnek tartott rekedt légii, 
hatás nélküli szinterem’ puszta falai közt, lelvén. Végre beáll 
a’ csendes est ’s a’ fenséges ég’ milliónyi világai meggyűlvén, 
a’ gyönyörrel keblet emelő Balaton’ tükrébe visszaverődnek! 
— Leírhatatlan látvány ez! melly annál magasb fokra hág, mi
nél derültebb a’ békés menny’ boltozata, ’s a’ balatoni párolgá
sok a’ lég’ tisztaságát meg nem zavarják. Egy illy derült éjt löl- 
ténk vala el barátság’ körében: hogy mindazon kellemeket, mely- 
lyekkel e’ pompás természet' éjszakai tüneményei kínálkoznak, 
sajátunkká teltessük ! Átvirasztottuk tehát e’ classicus éj’ min
den szakait, ’s figyelemre vettük mindazt, mire egy szorgalmas!) 
vizsgálónak figyelni kell! — Álmélkodtunk az ég fenségén , a 
föld’ ’s vizi természet’ gyönyörein, a ragyogó számnélküli \i- 
lágokon , a’ későn felkelő hold halavány bús világán, melly ta- 
rázshatással ötlött a' kies Tihany falaira, a természet szik
láira, ’s egy végnélküli tükörré varázsolta át a' csendben 
sima Balatont! De már hasad a’ hajnal, hanyatlik az éji ég’ 
fensége, kitűzi Aurora színes lobogóját, mellyel gyenge ze- 
phyrek lengedeznek körül, s frigyet kölni látszik ej a nappal, 
melly most uralkodását a’ földi látkörön kezdi, s ime a Ba 
laton’ , a' magyar tenger’ szinén ennek mélyeiből kibukkan. 
Festői s költői alakzat ez , melly a’ földi természetben létesül. 
_ Lehetetlen leírni ennek bájos hatását, mellyel csak az kép
zelhet magának eredetiképen szellemileg, ki ezen fenséges tü
neményt a’ hely' szinén csodálta tapasztalatilag! Jertek ho- 
nosim, ’s hazátok’ közepén csodáljátok a' magyar természet- 
remekeit! — Bel öröm, egy különös bel érzet toglalja el keb
leteket, melly et sem a’ Hymalay, Dhan alagiri, Javaliir, Névadó, 
Illimani, Chimborasso, sem azAlpesek’ havas ormain, sem Afrika’

sivatagain, sem az Oczeán' habzó végnélküli síkjain fel nem lel
lek! íme Fürednek, ime Tihanynak, ime magyar tengerünknek 
lermészet-szülte kellemei milly szellemi hatást alkotnak a’ hazá
ját hőn kedvelő kebelben !! ! —

E’ ritka tüneményű balatoni vidékről többfelé tettem kirán
dulásokat a’ múlt hónap’ végén; ezek közt a’ veszprémi elsőbb
séget érdemel: ennek többi természet-szülte nevezetességei 
közt meglátogattam egy különvált, meredek sziklán épült, bás
tyákkal környezett, ’s természeti mély völgy’ patakival eg\felöl 
körülkarolt püspöki ’s káptalani várat, a’ középkorbeli székes- 
egy házat, az ősidőbeli, több század’ lefolytat mutató'catacombát. 
Visszapillanték a’ mohos várból a’ szent hajdanba! — Kadárla, 
Bátótli, Palota s Fejérvár felé éjszakról Bakony, valamint nyu
gati részről a festői alakú s kicsinyben alpesit képző úgyneve
zett veszprémi apátság’ völgyébe tekintvén, elmerültem az eló- 
idők történetiben, ’s a’ máig fenálló veszprémvölgyi apátság* 
eredetét a’ gyönyörű földi természet’ sziklás völgyéből itt kie
meltetni láttam.

E’ honi ősidőre emlékező andalgásim közt betértem a’ püspö
ki palotába (mellynek remek ’s magas architectural alkatásán, 
gyönyörű aestheticai felosztásán, bájos kilátásain álmélkodlam); 
pompás szobák, nagy teremek, czélszerű feliratok ’s több más 
jelességek, a’ sikamló tükörfényű padlaton ’s fenségesb magányt 
rejtő csendben haladván, elragadák keblemet magasb ideákra, 
midőn egyszersmind a’ ház’ urának tündöklő erényeit, ’s fen
séges tudományát árulák el! — Épen nyitva állott egyik szár
nyán a’ püspöki kisded házi templom, melly Üdvözítőnk’képe mű
vészi*) festményével díszük; alant pedig a’ püspöki palota ugyan
azon szárnyán, egy több mint 8 század óta fenálló, a'boldog 
Gizelának, Sz. István első magyar király’ felséges nőjének gotli 
Ízlésű kápolnájával, mint legrégiebb honi falak’ dicső ereklyé
jével ékesíttetik, melly az egész püspöki vár’ legfenségesb, ha
zánk’ egyik legnevczelesb diplomaticai ’s egyik legrégiebb törté
neti maradványa! — Ezután néhány füredi 's veszprémi tudós 
férjfiak' társaságában lévén, értésemre esett, hogy épen egy jeles 
szerkezetű geographiai abrosz készült vala el, melly A eszprém, 
Zala és Somogy vármegyéket, különösen pedig a veszprémi 
egyházi főpásztori megyét képezi, s a püspöki várban szerzőjénél 
látható, ki épen most munkája’vég-berekesztésén dolgozik. Szer
zője, Vizer István ur táblabiró ’s mérnök, szívesen fogadott, s 
mindeneket tudományos szellemmel megmutogatott; figyelemmel 
hallgattam e’ szép lelki tehetségű honi tudósunk’ előadását, ki 
magyarázatát ritka humanitással ’s világgal tudta összekötni. 
Ugyanis félbeszakítván munkálkodását, szíves vala elolvasni az 
önkészítette földabroszon rövid 's tudományos szellemben leírva 
előadott mathematical munkalatinak rendszeréi s elemeit; geo
graphiai készületéi és stereographiai projectiojú abrosza’ fokainak 
(gradus)a’ föld’ valós. geog. fokaival, ’s különbféle úgynevezett 
geographiai, magyar és ausztriai mérföldekkel ossz. hasonlítá
sát, astronomiai és geographiai helyek' határozatait, s más r.t 
ka tulajdonú, statistical és egyházi adatokat. Csodáltam az eg< *z

'  * ) E l as egyetlen Kafael hazánkban : é- mi ne« !



532

munkának művészi és olly remek kidolgozását, melly tudtomra 
még ekkorig hazánk’ illynemű egyetlenegy munkáját sem tudo
mányosságra, sem művészi ritkaságira, sem jeles technical 
munkálat-ékeire nézve nem bélyegezi. Honunk’ egyik legjelesb 
geographiai munkálatát nyerendi tehát nem sokára a’ tudós világ, 
ama’ tudományokat szerető 's pártoló nm. püspök h opacsy Jo- 
zsef ur’ nagylelkűsége által minél elébb kiadandót.

Ezen kellemes szemlélések után, a’ veszprémi, szent hajdant 
előtüntentő ’s művészi szellemet lehelő püspöki vár nyájas 
és tudományos lakóit elhagyván, ismét Füredre értem. EK 
újra a’ természet’ forrásából merítek, s életerőt nyerek, melly 
még nagyobb mértékben elevenít azon időponttól fogva , midőn 
múlt julius’ 27én tisztelve szeretett Fenséges gádorunk, Fensé
ges fiával István Főherczeggel együtt, magas jelenlétével min
ket füredieket szerencsésítelt, kiknek irántunki kegyelmes le
ereszkedése, erényes és magas keblű és jótékonyan ránk ható 
bölcs egyszerűsége 's keliemei valóban őrök emléket és hódoló 
tisztelet’ kiolthatatlan érzelmeit alkotónak lelkűnkben! — Sok 
nagyoknak pedig, kik dúsgazdagságukban vagy képzelt aris- 
tocratai különösségekben vélik nagyságukat létezni, valódi 
morális mintául szolgálhatnak e’ fenséges Főherczegink’ áldást 
hintő erényei.

Két hete múlt már e l, hogy itt Füreden a’ Főherczegek’ 
magas erényeinek emléke napi renden létez, ’s azokat minden 
müveit száj örömtelve rebegi. — Többi életünk’ rendszere a’ 
régit, előadottat foglalja ismét el: hol a' barátság’ köre, szóvál
tás, olvasás, hírlapi nevezetességek és sétáink vezérlik a’ füre
di élet’ fonalát. Ismét meglepetve tapasztalom az e’ napokban ide 
küldött uj munkák’ Írott jelentéséből, hogy a’ már említett geo
graphiai mű’ szerzője ismét 2 uj tudományos szüleményeinek kia- 
dandását teszi köz hírré. Egyik Cosmologia, a’ másik Geológia és 
Geognosia. mellyek honunk’ virágzóbb tudományos műveltségére 
mint természettudományok czéloznak. — Szerencsét e’ szép vál
lalatnak, ’s érdemkoszorúi kívánunk a’ munkás szerzőnek!

Füred végre hazánk' legkiesebb vidéke lévén, életadó sa
vanyú vizével, ’s a’ Balaton fürdővel ’s kellemeivel jeleskedik. — 
Mind e’ mellett itt a’ füredi vendég még olly szellemi éldeletel 
is talál, mellyet leírni lehetetlen. Talán varázs-szülte éldelet ez, ! 
melly Tihany’ őshajdani tűzmaradványú regényes vidékétől szár- j 
mazik; vagy a’ későbbi földalkatás’ zűrzavaraiban szült Balaton’ 
habjai felett lengedező légi területekből, vagy más isméretlen 
szellemi titok-szőtté okokból, talán a’ Bakony’ magányából ered? 
Érez a' fürdői vendég valamelly lelki vidámságot, testi könnyed
séget ’s belső megelégedést, mellyet a’ fentebbi okokon kívül 
bizonyosan a savanyu viz ritka ’s a' testi műszerséget könnyítő 
gyógyerejének tulajdoníthat és köszönhet. — Érdekes a’ Bala
tont természettudományi tekintetben vizsgálni, nevezetes lakóit, 
világszerte isméretes fogásait, megemlíteni, természeti alakuld- j 
sat s néhány tüneményeit köz tudomásra hozni. — Részletes ! 
közlések ugyan adattak ki a’ Balatonról, de ezek ki nem elégi- j 
tök ; mert a mit földalkatási és physicai tulajdonira nézve tu
dunk, mindaz még igen csekély arra, hogy nagyszerű alkotása, 
alakulása, természete, tudományos okfókből megismételhessék !

Ha valahol hazánk körében, itt valóban kívánatos azon bel
földi vállalat, hogy egy gőzös hasítsa a' Veszprém, Zala és So
mogy vármegyék határira kiterjedő Balaton' kékes habjait, mely
ben termékeink kölcsönös viszonyokban hordassanak Veszprém 
Zala s hazánk felsőbb vidékeiről Somogyba 's Tolnába át, a'Sión 
és Sárvizén keresztül egész a’ Duna’ medréig, és onnan ismét 
\issza a felvidékekig, melly üdvös tervet több nevezetes és lel
kes honfitársaink pártfogolni elhatároztak , az akadályokon győ
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zedelmeskedni reménylvén. — Kívánatos még a’ Balatonnak 
alapos szabályozása és bizonyos mélységig tervezett részletes 
leeresztése; mert a’ mi ezelőtt történt e’ tárgyban, annak nem 
olly nagy sükerét vehetjük észre, minekutána a’ hajdani vizára- 
dások ismét ellepik a’ nehezen létrehozott réti földek' virányait. 
Egyedüli orvoslását ennek egy lelkes kiküldöltség ’s tudomány
os műértők eszközölhetik.

Füreddel általellenben áll a’ gy önyörű Tihany, a’ hajdani apát
sági vár, a’ 2 tornyú szentegyház, egy hirtelen-meredek sziklán 
épülve! Itt méltán mondhatni: Super haue pelrum aedifcabo  
Ecclesiam meum ! — Regényes az egész táj, mellyet ama’ hires 
Petries generálunk több pontokból lerajzolt. Egy ritka tisztasá
gú echót fedez keblében; a’ titkos alkotású ’s köz rege által 
kecskekörmöknek vélt tengeri csiga/temek (congeria) emlí
tést érdemlenek. Az ó világ’ tűzi hagyományát sejdítteti horpadt 
bel alakjával e’ fél sziget, katlanmedret (hajdani crater), besül
lyedést és kisded bel tavat, ’s föld’ mélyeiből erőltetve feltolt ’s 
egyenetlen területekben körülhalmozott bérczeket mutogat.

Utoljára méltán említést érdemel az uj tihanyi apát főtiszt. 
Prészigensxky Béla ur’ kellemes és tudós társalkodása, melly 
egy müveit idegen utazónak a’ regényes táj’ gyönyörű vadon- 
ságát ékes szellemben előmutatni ’s képzeteit szebb ideálokra 
emelni képes ! —

Berekeszteni e’ gyönyörű természet - szülte ritkaságokról! 
nézelimet, mellyekkel honosimat Füredről tudósítani vágytam !

N *

Levéltöredékek
a' p e s t i  m a g y a r  s z i n h á z r ó 1.

(  F o ly ta tá s . )

Hí.
Három főbb hibára lehet inkább huzni a' mostani színi elő

adások’ gyarlóságát. Ezeknek mindhárma pedig könnyen elhá
rítható. Egyik, mint mondám, a’ helytelen prosodia, m ásika’ 
szerepek' be nem tanulása. Hátra van még érintenem a’ harma
dikat, 's ez mór a’ szinigazgatást érdekli inkább’s legközelebb 
a’ rendezőket, a’ regisseureket. Értem a’ szerepkiosztást. Olly 
lényeges feltétele ez a’ jó sikernek, hogy nélküle minden egyéb 

: hiábavalóság. Mert ha én Laborjaiéi Rózának anyaszerepeket 
adok, valóságos értkorúakkal pedig, kik commode anyák lehelnének,

! úgynevezett szende (naiv) szerepeket játszatok; ha én Barlhából 
mindenkép sima világi embert, a’ caricaturákban jeleskedő Kovács
áéból salon-dámát, a’ különben derék kassai színész Le/tdvagból 
első tenoristát, ’s Pontiból gáliczkövet akarnék csinálni, az bi
zony vagy épen nem, vagy csak minálunk menne. ’S pedig — ki 
hinné? — megyen, sőt néha ugyancsak niegyen. Azonban, ha
bár a’ taps-kór*), melly egy időre apadni kezdett volt, megint a’ 
napi renden van minálunk, a’ szereposzlóknak illyen botlásainál is; 
vannak mégis sokan, kik sem azt átlátni nem akarják, hogy a’ 
fiatalra festett 's öltözött, valóban is fiatal L. Róza az idősbnek 
látszó M. Júliának, még (quod plus) Fáncsynak is édes anyja 
(Hinkóban); sem pedig azt, hogy Lendvay egy Zampa comme il 
f a n t ;  sőt ollyanok is vannak, kiknek még az sem fér fejőkbe, 
hogy a’ minap tapsözönnel fogadott quasi S e t t e r  karénekesből va
laha csak tűrhető tenorista is válhatnék, sem az, hogy a’ hang
vesztett Conti’ acqnisitiojával (kitől azt csakugyan meg nem tagad-

*) Erről ’s az evvel rokonosokról is írtam volna újra néhány 6zót, 
ha a’ Századunk’ 59ik számában olly sok helyreset és nézeteim
mel tökéletesen megegyezőt mondó Csató Pál meg nem előzött vol
na. Azért hát oda utasitlak.
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halni, hogy oskolája jobb minden eddigelő létezett és mai napon 
létező magyar dalnokénál) már a' bariton-szak ugyancsak dere- 
kason be van töltve.

Azt mondhatná talán e gáncsoskodásomra az érdemes szin- 
igazgatás: igen de kinek adjuk hát az anyaszerepeket, hacsak 
gáncsoskodo uramnak nem tetszik egyet festeni, vagy ha ahhoz 
nem tud, tn p ro p n a  persona  személyesítni a’ gyöngéd anyákat? 
Ali már ez más! „hol nincs, ne keress.“ De hát D érynét miért 
nem használja a' szereposztó ollyanokra, miknek ő igen helyesen 
tudna megfelelni? „Ő talán nem akar?“ — Azt fogod tán ma
gadban kérdezni, édes Emíliám ! Ő akar, bizonyosan akar, azt 
tudom: csakhogy character-szerepeket kíván, mint mondja, 
nem pedig csekély érdekiíeket. Hogy Déryné minden esetre meg- 
érdemlené a' rendezőségtől ezen különböztetést, az tagadhatlan; 
hogy Déryné sokkal több ügyességgel játszik most is, mint sok 
más nálánál sokkal fiatalabb, az is tagadhatlan; — hogy Déryné 
p. o. Hiúkéban az anyaszerepben ezerszer inkább a’ maga helyén 
lenne, mint L. Róza, azt is tagadni lehet e? hogy neki honunk' 
színészetének ügyében sok érdemei vannak, 's ő a' magyar szí
nésznők’ legjelesbjeinek most is egyike,.ezt ugye e bizony ma
gad is tudod? De hogy Déryné kisebb szerepekben is anyakint 
fellépni nem akar — ha csakugyan nem akarna — azt nem teszi 
helyesen; mert nem gondolja meg, hogy nagyobb érdem, mű
vészi előadás által kiemelni a’ csekély szerepet, hogysem hála
dalos szerepben érdemelni helyeslést; itt a’ szerep emeli a’ szí
nészt, amott a’ színész emeli fel a’ szerepet. A ltéra  cosa. —

„Azonban, ha olly szükiben vannak ezen nevezetes osztá
lyában a’ női szerepeknek, miért nincs itt K an tom é ?! “  Te és 
tieid mindig csak ez t, 's örökösen csak erről a’ K an tom éró l 
tudtok canlálni! 's nem tudjátok megfogni, hogy azon hires ne
vezetes szininüvészné, kit egész Hunnia dicsőítve magasztalt; ki 
a’ budai színház' gyöngyének, bölcsek’ és tudósok’ csudájának, 
magyar Schrödernek tartatott; hogy mondom a' nagy K a n to m é  
kivan rekesztve a’budapesti Thalia’ templomából! ’S ti ezt nem 
foghatjátok m eg?— Igazán nem? Ao igen örvendek, mert, meg
vallom, én sem foghatom meg. Némellyek azt mondják, crimen 
laesac-1 követett volna el az ujraszületett Thalia ellen, meg nem 
jelenvén a’ templomszentelésre. De hogy csupán ez szolgálta
tott volna alkalmat a’ történtekre, azt én nem hihetem, 's velem 
sok mások nem hiszik. Mert hát ez olly nagy vétek lett volna e? 
Nem hátráltathatta őt egy vagy más körülmény? De ha nem is, 
illy teltért illy büntetést érdemelt e? Hiszen ez a’ mellett, hogy 
némi zsarnokoskodásnak is viselné bélyegét, nem is volna tán 
egészen okult; mert hiszen ha Kántorné vételt, mit vétett a 
szegény hallgatóság? mit vétettünk mi, szegény fejünk, hogy 
illy silány magyar - Schröder - surrogatumokkal kínoznak? Mit 
vétett szegény L. Róza, hogy őt elvonva korához ’s képes
ségéhez illő szerepektől, nolle cel/e  életőszre hanyatló asszony- 
nyá *) akarják tenni? Szegény feje! Ha ő most, illy ifjantan, 
Kantomét kényteleuíttelik személyesítni, mikor válik belőle az. 
a’ mi válhatnék, mire neki némi hivatása van, s a minek va
lóban most is sokaktól tartalik, t. i. fiatal tragirai heroinának í 
Aztán látnád csak, be szépek e’ fiatal vén asszonyok ? mint kike
nik fenik magokat, hogy fűződnek, hogy öltözködnek, hogy 
hajlonganak, hogy kacsinganak ; szóval miképen tesznek meg ok 
mindent, miszerint minden egyébnek látszassanak, csak ne vé
neknek. Azonban én inkább hiszem, hogy Kántorné más okok
ból mellözletelt el. Azt hallom, csömörig teljes követelésekkel,
hogy a' művészi önérzet gőggé aljasulna le nala, s hogy ez ok
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bó! kormánjonhallan lenne. Ez ha 1*M, fele,,, Ul,  
m.gnemferhe.„,.gg.| pirosul, lökéi, „ui Wk. , J

. '  y-’ ' a^ /T V r' r  bátorság nélkül. Ezeknek |,ij.
' *ZmMZ> f" J s„fel' s'*  mil *">■ <">«*• É„ ugyan mindezeket
Kantoméról nem '» nem «  áll,(halom; meri ó, közelebb-

. ISmerm nmcs szereneséni. Csak azt mondám el itt neked a’ 
m,t ilt is ’ 011 is n«ha ha"a"i- Azonban, hateszem, a ...i épeo 
nem tartozik a lehetlenségek’ sorába, ha, mondom, ezer. hires 
magyar szinészné efféle gyarlóságnak valóban ala lenne vettetve 
(hiszen példa csak volna illyesre, de exemplu sunt odios u ): re
ményiem kell és illik, hogy neki is, mint mindenikünknek, elhoz
za, vagy meglehet már el is hozta, az érettebb kor (mert, fajda
lom, igen sokszor csak evvel érkezik) azon átlátást, miszerint te
hetségeink es mások felett csillogó érdemeink csak úgy lehet
nek igazán méltányolhatok és becsületünkre válók, ha azok sze
rénység-, Hiedelem- és tiirékenységgel párosítvák.

A’ szereposztás tehát egyik nem legcsekélyebb oka annak, 
kedves Emíliám, hogy az előadások nem olly jól mennek, mint 
mehetnének. Erre pedig nem csak az kell, hogy maga az igaz
gató , repertóriumának minden darabját ’s azoknak főbb szere
peit jól ismerje, ’s nem is csak az, hogy a’ színpad’ minden tag
jainak képességét is ; hanem szükséges legfőbbképen egy vas 
türelemmel edzett erős sceptrum, sok energia és teljes függet
lenség.

Nem lenne talán helyén kivül, sem időelleni, ha ilt beszúr
nám nézetemet a’ játékszini fenyítékről. Az egyetlen egy szóba 
összepontosítható. Ez a’ szó pedig igy hangzik: bezárás, mint 
nálunk szokták néha mondani, úreslom .... .Szeretném látni ké
pedet e’ nagy szónak olvasására. Valljon az, olly döbbentő e, 
mikép első meggondolásra hangzik? Xeni; valóban nem az. Ha 
színpadi szabályok’ készítése tőlem függene, azok közt lenne 
egy sereghajtó, melly illy formán liangzanék: „Színész vagy 
színésznő, ki a’ színpadi szabályok- p. o. 3. 4. 7. vagy I3ikaban 
kitelt rendszabások ellen vétkezik, illően kihallgattat ván, azem- 
besíttetvén és hatósága által elítéltetvén, ennyi 's ennyi időre a’ 
maga szobájába, vagy a’ színház’ fogházába (a’ mint t.i. vétke ki
sebb vagy nagy obb) fog bezáratni!“ Ezen bezáratás annak rende 
szerint meg is történnék, ’s pedig hol szorosb, hol engedéke
nyebb feltételek között az elitéit törvénysértés’ miségéhez képest. 
Ezen bezáratási jog — csupán csak igen kevés és különös esete 
két kivéve — egyedül az igazgató kézében állna, es a színház 
minden tagján állalányosan cs minden kivétel nélkül gyakoiol 
ható lenne. Hanem (’s ezt meg kell jól jegyezni) a színházi 
törvényeknek már tökéletesen kidolgozva, az igazgató asztalait 
kellene lenni, mikor e’ vagy ama’ színész- vagy szinészné ve 
egyezkedik. Az igazgató, mielőtt a’ szerződést az egyezkedő 
taggal aláíratná, kezébe venné az érintett habeas corpus!, s 
annak szabályait (ha tan nem tudna azokat az egyezkedő) ért 
hefőle«- felolvasván, illy formán szólna: „Latja on, vagy kegyed, 
mire kötelezik önt a’ színház’ szabályai. Ezek minden törvény- 
sértőt különbség nélkül büntetnek. Gondolja meg tehat az ur, 
vagy az asszonyság, hogy olly szabályoknak veti magát ezen szer- 
tödé.’ erűjénél fogva alá, mell,ok n.«g.érlé.’ ..elében lul.jJon 
személyes szabadsagai fenyegetik; l.a lel.zik, « I  ln.lv», »la'"", 
ill a' lull, On a' miénk !“ -  Mar mondd meg, kedve. Emíliám 
I«, ki bizonyosan bir.z annyi gydngéd érzé,.«l é . no, bü.z- 
keséggel. mini akárki ma., lörlénnék e rajiad mell»ll»".ag, l.a
Hívformán alair, ...m ó d é . n.á. -  «« 4 « »  k
venned magad- e.zre, hogy e j ,  nagy mennyko hon horgo. ...n- 
házi hajdú áll héIfejű .árkán,kin, áj,ódon kivül on.», ango a, 
egvkét nap, v .J , lan ugyanannyi belekig, a netán ár.bal. kul-

*) K’ szót „ vénass*ony1' előttetek kimondani tilos
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ső  levegő’ befolyásától? Bizony szeretnem tudni, ha el lehet tör 
vénvsértésért zárni grófot, bárót, nemest, katonát, nemkatonát, 
a' nélkül hogy büntetésök a’ meggyalazásnak legkisebbé is hor
dozná bély egét, valljon miért ne lehetne épen úgy becsukni szí
nész uramat, vagy szinészné asszonyságát is, habár a’ legnagyobb 
művész volna is az. Avvagy nem történt e ugyanez eset néhány 
héttel ezelőtt a’ császári színháznál, hol egy szinészné, ki a’szín
falak között előadás alatt szinésztársát illetlen szavakkal bántotta, 
kivilágosodván vétke, slunte pede  8 egész napra elzáratott *); 
szinészné, kinek kedvessége, bája, lelkessége, ’s mindenek fe
lett európai hírű művészete, egy második Tróját dönthetne 
hamuvá. — ’S tehát csak a’ magyar művésznek nem lehetne el
záratnia?... Oh Hunnia! Hunnia! édes magyar hazám!

Illy őszintén kimondott nézetemnek helyességét, gondolom, 
csak ollyan tagadhatja, ki közelebbről soha sem tekinté a’ szín
pad’ mechanismusát. De a’ ki be van avatva a’ művészi deszkák’ 
sötét rejtélyeibe ; ki azon galibáskodő cselt és ármány t koholni 
értő és mohón kedvelő, nyakas, türelmetlen, garabonczás népet 
közelebbről ismeri (vannak kivételek mindenütt) ; ki tanúja és fi
gyelmes kísérője azon viszálkodásoknak, mellyek épen most is 
szétbomlással fenyegetik színházunkat: az, tudom, elfogja is
merni szükségességét ( mi nálunk kivált) egy olly igazgatásnak, 
melly inkább szigorú, hogysem szelíd; kemény inkább, hogysem 
engedékeny; önfejű inkább, hogysem habozva ingadozó.

De még ez sem elég. Függetlenebbnek kellene lenni nálunk 
az igazgatásnak. Mire négy, öt, vagy több igazgató ? Avvagy 
nem mindannyi igazgatók e a’ színi választmány’ tagjai? Szín
házigazgatónak — pénztárt illetőket kivéve — korlátlan hatású
nak kell lenni körében ; mig ő minden kicsiséget választmányhoz 
visz; inig őt e’ választmány mindenben megszoríthatja, gáncsol
hatja ’s akadályoztathatja, mi annak nem tetszik ; szóval mig 
hat igazgató lesz és nem egy: mindaddig rendes magyar szín
ház’ organisatiójáról álmodni sem lehet**); .,soh búba közt'HŰ).“  
Factumok szólanak, fájdalom! mellettem. íme egyik igazgató 
már lemondott, miután csak 10 hónapig viselte vastürelemmel 
edzett, de a’ comitével megosztott sceptrumát. Meg vagyok pe- 
dig győződve róla, miképen e’ volt igazgató mind a’ mellett, hogy 
azon minden tekintetben nagy áldozat, mellyel Thalia’ oltárára 
ezen rövid idő alatt is hozott, neki több keserűt mint édeset 
kamatolt; mégis tovább is hordozá vala vasigáját, liahogy annak 
viselésében a’ színi választmány őt segítni annyira nem buzgól- 
kodott volna. 0  ama’ súlyos lánczokat más könnyebbek- és éde
sebbekkel cserélte fel, soha le nem rázhatókkal ugyan, de — ha 
az én szíves óhajtásom teljesül — tartósan boldogítókkal. 0  sze
gény feje eleget izzóit és fáradt, boszankodott és löprenkedelt;
’s mi köszönet volt benne? Valóban nem sok. Hacsak ki nem 
pótol mindent azon belső érzése keblünknek: „megtettem min
dent, mi tőlem kitelt, az akarat erős, a’ szándék jó vala, hadd 
próbálja más is.“ (Vége következik.)

r
E I e t s z ab á Iyo k.

Mielőtt másoknak életszabályokat adnánk, szükséges, hogy 
ezeket az életben alkalmazva láttuk ’s jóknak találtuk légyen.

*) Lásd az Athenaeum' f. c. 47dik számát.
**) Az igazgatónak csak kétszer egy évben kellene a’ nagy részvé

nyes-gyűlés előtt számolni sáfárságáról, ennek hatalmában állana

Egy tapasztalás az életből többet ér száz puszta bölcselkedési
szónál.

Egy embert se vess meg; mert a’kit ma gőgösen megvetsz, 
ki tudja, tán holnap rászorulsz.

Minél nagyobb vagy, annál nyájosabb és leereszkedőbb légy: 
ez azon mód, melly szerint minden ember’ szeretelét megnyer
heted.

Csak az nagy ember, kinek tekintete embertársainál nem 
félelmen, hanem szereteted alapul.

Ha ellenségeddel jót tészesz, elszégyenli magát; ’s habár 
makacsság fészkelne is szivében, kész megbékiilni, mihelyt len
magad készítesz neki utat is a’ hozzád közeledésre.

A’ ki azért, mert bizodalmával az emberek visszaélnek, azt 
ezek iránt egészen elveszti: valóban szánakozásra méltó ; mert 
barát 's rokon kebel nélkül lesz kénytelen átvándorolni örömte- 
len életét.

Ha lioszú ’s állandó örömeket akarsz Ízlelni, szükséges 
azokat tiszta forrásból merítened.

A’ boldogság az embernek önmagával ’s a’ világgal megelé
gedésében áll.

Az önmagával megelégedésnek alapja egy romlatlan tiszta
szív.

A’ ki önmagával megelégedésben él, könnyű annak a’ vi
lággal kibékülni.

Hogy a’ világgal kibékülhess: keveset kívánj, és ne remélj 
szerfelettieket.

Megelégedésre nem a’ javak’ szaporítása, hanem kívánsá
gaink’ kevesítése vezet.

Malics Imre.

E l e g y .
A’ franczia kormány, úgy látszik, igen ótalmába vette a' 

földszurokkali utkövezést; a’ Páristól Versailles felé vezető ut’ 
kikövezését Po 1 on ce a u- társaság nyeré meg; a’ st.-denisi 
útra D e z - M a u re 1 - társaság kapott engedelmet. Kevés év múl
va e’ kövezet az eddigit az országnak minden utairól leszorítand- 
ja , noha költségesebb, de egyszer elkészülve számos javítgatá
sukat ’s foltozásokat teszen szükségtelenekké.

Joinville herczeg, mint tudva van, magával Brasiliából 
egy egészen szelíd oroszláníit hozott, melly most a’ Tuilleriák- 
ban szabadon sétálgat. Két kis majom adaték neki játszó társa
kul, mellyekkel regtől estig játszik ’s mulatozik.

A’ sermérések’ inegkevesbílésére hozott bili, mellyel liroug- 
ham lord a’ pairek’ nagy tetszése közben a’ felsöházban behozott 
’s mellyben a’ serivás bélyegeztetik bizonyos tekintetben minden 
bűnök’ forrásának Angliában, a’ sajtó’ egy része által nevetséges
sé tétetik. A’ Sun azt hiszi, hogy a’ ser egészen ártatlan vala
mi; hisz a’ szilárd németek is déltől kezdve egész késő éjjelig 
sereznek erkölcsiségök’ legkisebb kára nélkül (?) ; a’ bűnök tu
lajdonképi forrása Angliában nem más mint a'tudatlanság az al
sóbb néposztályokban, ’s itt az oskolamesternek, nem a’ rendőr
ségi tisztnek, kell a’ bajon segítni.

netán helytelen tetteit megróni, ’s természetesen az oily  ig&2ga, 
tót, ki hivatalának meg nem felelt, az igazgatástól elmozditan

P ozson yb an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Se/mid Antal.
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a S z á z a d u n k  áBdik számába iktatott ,,Engedmény - óhajtás“ czímü

czikkclyre.

Kecskés ur gondolt, beszélt, irt és tett is valamit, de ez 
kevesebb a' semminél; mert különös óhajtása, alaptalan kérése 
csakugyan józanok előtt légbe ment. Fájdalom, hogy népi 
jegyző, és az úrbéri törvényekben mégis járatlan. „Engedmény- 
óhajtásában“ ki nem látja által függetlenségre vágyó kivánatit; 
avvagy ki tagadhatja, hogy a’ legközelebbi országgyűlés elegen
dő módon atyáskodott az úrbéri 9ik törvényczikkely’ lső §ban? 
a’ hol ezt olvassuk: „Jegyzőt pedig a’ földesur’ jóváhagyása 
mellett szabadon fogad a’ község; a’ fenforgó nehézségeket a’ 
megyék intézendik el.“ Továbbá az elbocsáttatásról is nemde igy 
hangzik a’ törvény? ,,A’ földesurak’ tudtokkal vétségükhöz ké
pest a’ községek által a’ jegyzők elbocsáltathatnak.“ Láthatók 
e ezek a volt úrbéri törvényekben? ugyebár nem. Nincsen e 
tehát engedmény vagy jobban mondva alyáskodás a’ jegyzők 
iránt? Vagy Kecskés ur mint felségsértő is szolgálni akar; 
mint független is a’jobbágyok’ erszényül élődni? Különös dolog 
valakire szorulni, és mégis azon uralkodni vágyni! A’ status’ 
minden polgárai az ország’ törvényeitől, a’ megyék’ tisztviselői a’ 
KK. és RK.-től, a’ bírák a’ néptől némiképen nem függnek e; ’s 
nemde a kitűzött hivatalviselésért béresek? Egyedül Kecs
kés ur bir ellenkező gondolattal. T a n á c s o s a b b  vo lna  neki É j-  
szakamerikában egy meglehetős falucskában jegyzői hivatal iránt 
tudakozódni. — Vajmi különös azon állítása is a’ szerző urnák: 
„hogy rósz létöket jobbá tegyék a’ jegyzőknek , és az illető 
felsőbbség engedményt nyújtani kegyeskedjék; mert ha közülök 
valamelyiknek lélekismérete, jobbágyok iránti hűsége'elferdül, 
túlságosan politicuskodik, alacsony hízelgésre vetemedik.“ — 
Valamint egész értekezése önnek, úgy ez leginkább character- 
minutiákra mutat önben ; mert ön a’ tehetetlen falusi nép’ erején 
túl is önkényes gazda és vezér kíván lenni; ez már nemcsak 
Századunkból, hanem Mehemed-Ali' országából kivető; mert 
igy a’ szegényebb sorsú ’s fizetésű hivatalbeliek mindannyian, 
ha engedményt nem nyerendnek, álorczás bábok, csúszó fér
gek ’s orozok legyenek? Tagadom, mert vagyon még lelkiis- 
méret, ha önben hiányzik is ,  de ezen elv’ igazából leginkább: 
kiki elégüljön meg sorsával, minthogy a’ hivatal egy fenső való
ságtól jön. — Nevetve emlékezem arra is, hogy remek szerző 
urunk a’ jobbágyokon segítni, magát tőlök függetlenné tenni, 
általok fizettetni, egy más hatóság' őrsége alatt létezni óhajtana; 
ezek, mint egymással ellenkezők, józanul kívánhatok e? Nemde 
inkább „Engedmény-óhajtásában“ igy ohajtozott volna: hogy a’ 
jobbágyok’ képviselői és szószólói a’ jegyzők, a’ föld' uraival több 
viszonyban élhető pórok’ igazainak őrködése végett, csupán jobb
ágyoktól függjenek a’ megyék’ felvigyázata alatt. & végre ha olly 
bizonytalan állásúak a’ népi jegyzők, azt kérdem öntől (mint nem 
csak jegyzőtől): miért nem rázza le vállairól azocsmány, alacsony 
és kevés kamatú terhet? De ezt nem teszi (mert kamatozhatnék); 
tehát mi van egyéb hátra annál: hogy sutor ne ultra stb.; mert 
a’ nép fizet, a’ nép’ bírójának rendelkezésétől függ a’jegyző, és

'Sy °" ÍSj. jÓ 8Zerzö "ram, álmaiból fölébredvén, maradjon 
meg subordinatusomnak, annyival is inkább, hogy e’ terhes ur 
ben törvények rendbeszedetvén, kedvéért ezeket meg nem má
solhatják. Költ Mányon, t. ns. Sz.-Fejér vármegyében, augustus 
8ikän 1838.

Petrecz András m. k.,
. mányi biró.

Levéltöredékek
a p esti m agyar sz ín h á zró l.

(Vége.)

IV.
És íme, kedves Emíliám! ez a’ „más“ valóban próbálja is. 

Nevéről isméred már az uj igazgatót. Pest megyének igen érde
mes volt főjegyzője (hivataláról nem rég monda le) Szentkirályi 
Móricz ur, igazságszerető derék embernek tartatik. Engedjék 
a’ 9 Múzsák, hogy soká tartson nem rég átvett kormánya; hogy 
a’ vas korona, mellyet köz akarat tön fejére, soha ne inogjon 
azon, ’s hogy ne tiz hónapig, hanem legalább annyi évig hordoz
hassa azt egy huzamban. Akkor én is kész leszek visszavonni 
mindazon sértőnek látszó, de lényeges igazságú epithetonokat, 
mellyeket imént a’ színészi nép’ rovására felidézni merészlék. 
Adja Isten, hogy a’ feje felett most is már olly fenyegetöleg üsz- 
szetornvosult fellegek nem soká szétoszolván, egy újabb és 
szebb hajnalnak legyenek hírnökei; valóban szívemből kívánom.

Ezen többször érintett fellegekről sokat írhatnék neked, de 
nem akarok; részint mert azok inkább színfal közti pletykaságok’ 
és pártviták’ gőzölgései, részint pedig, mert kárhoztatnom kel
lene (’s meg lehet idő előtt) valakit, kinek én magasb művészetét 
lelkem’ teljéből tudom méltánylani, ’s ki (reményiem ezt én is 
lelkességétől) előbbutóbb át fogja látni, miképen az ut, mellyen in
dult, se’ nem az, mellyen egy ön becsét érző, de szerény mű
vésznek járnia kell, se’ nem az, melly a’ maga jogaira elöbb- 
utóbb feleszmélő hallgatóság’ szívéhez és tarlós kegyeihez ve
zethetne.

Operáinkról csak annyit irhatok most, hogy bájoló magyar 
philomelánk’ huzamos rekedtsége ’s mint haliám a’ napokban tör
ténendő isméti elutazása miatt — talán Erdélybe — rég nem volt 
élvezetteljes daljátékunk. Hogy továbbá a' dal te lber  Mária és 
Henzii személyével jó acquisitiót telt, hogy az utósó egy csen
gő hangú eléggé gyakorlott buff» (inkább hogysem Orovesc); 
amaz pedig egy kellemes torokkal ellátott csinos és reményteljes, 
de nem épen kezdő énekesnő; hogy Joob (a'tenorista, szem
látomást halad énekben és játékban ; hogy Almavivát minap épen 
nem roszul adta; hogy Szerdahelyi most is a legdegagiiláb.* 
dalszinész közöltük ; hogy a’ közkedvességü Klinr d' amore első 
felvonását — kedvelt honunk’ fia, az ezermester Deuki Sámuel, 
magyarosítva Bécsből már leküldé; hogy Déryné minap megint 
mint Homeu lépett fel egy rengeteg kiterjedésű teleholddal \ 
és se’ nem épen olly teljes, se nem épen olly nagy kiterjed* »ű

1

*) Pardonnez moi ce qui-pro-quo.
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hangkörével; végezetre, hogy a’ légszesz-gép is — mint haliám 
— megérkezék, kimentendő bennünket azon egyiptomi sötétség
ből, melly az árvíz óta uralkodik a’ színteremben

De már idejelenne úgy e , kedves Emíliám, bevégezni ter
jedelmes levelemet. Nem végezhetem be pedig most sem, mert 
még jutott valami eszembe.

Mi foganatja lett légyen a’ szinigazgatóság által felállított 
dramajutalom’ alapításának, azt láttuk. Négy eredeti uj drama 
került azóta színpadra — ha emlékem nem csal — kendvencz ro
konod Jósikáé, Vörösmartyé, Gaalé és Szigligetié. Ha valljon 
olly színpadnál, mellyen másodszor előadott darabot úgy szólván 
senki sem néz meg többé; olly színháznál, hol sem a’ hallgatóság’ 
nagy tömege nincs még azon fokán a’ műveltségnek, hogy a’ 
drama’ benső érdemeiben, szép dictióban, rejtettebb szépségek
ben találna ismételt művészeti élvezetet; sem pedig a’ színészet 
azon pontján a’ művészi tökélynek, melly gyönyörűvé tegye a’ 
jót, kiemelje a’ közepest, ’s éldelhetővé varázsolja a’ legsilányab
bat is — mint ez a’ jelesb színházaknál az eset — valljon, mon
dom, minálunk, jelen körülményeink között, igazságos avvagy 
czélirányos e azon fukarság, melly vezérelni látszatott a’ drámái 
megjutalinazások’ tervén dolgozó kezeket, ’s hahogy igazságos, 
valljon czélszerű is? mutassa meg a’jövő. Ha rajtam állana, min
den elfogadott eredeti drama’ előadásának fe le , ’s az utána kö
vetkezőknek egy ötödé 5 vagy 10 egész évig lenne a’ szerzőjé, 
ki csak ekkor vesztené el sajátsági jogát a’ drámához, ez időköz 
után a’ színházi könyvtár’ sajátjává válandóhoz. Mert hogy illy 
rövid idő alatt, mióta a’ díjszabályok fenállanak, ahhoz képest 
elég számos és azok közt koszorúzott toliakból is nyertünk szín
darabokat, az még nem biztosítja ám a’ jövendőt véleményem 
szerint; nekem legalább meg nem szünteti aggodalmaimat? Mert 
hátha már kidolgozva, már e’ czélra elszánva valának ezen drá
mák előbb, hogysem e’ dijintézvény létesült? Sőt meglehet, hogy 
ezentúl is, a’ drámái jutalomkérdés’ practicai oldalának illy ré
mítő szomorúsága mellett is , akadnak még Írók, kik vagy tisz
tán művészi sugalmoknak magokat átengedve, vagy ingereltetve 
dicsvágy- ,  hiúság- ’s irviszketeglől ’s t. eff., leteendik Thalia’ 
lábaihoz működéseik’ gyümölcseit még akkor is , ha táj» nekik 
kellendene valami superplust fizetni azoknak előadhatására. A- 
zonban ama’ nemes czél, melly kétségkívül szeme előtt lebegett 
az igazgatóságnak, ’s gondolnám, abban is állott egyfelől, hogy 
ne csak legyenek eredeti drámák, hanem azoknak szerzői tan
dem aliquando meg is jutalmaztattassanak, elérve teljeséggel 
nem leend. Mert a’ jutalom kétféle: valóságos vagyis mate
riális, és ideális vagyis morális, azaz tiszta magyarsággal 
mondva: vagy pengd vagy zengő. A’ franczia színpad p. o. mind
kettőt egyesíti (valamint utána majd minden külföldi színpad 
is). Azért említem pedig épen ezt mintául, mert szeretünk 
untalan ezen csakugyan a\maltle nemzetre hivatkozni. Ott, mint 
helyesen vévé észre minap a’szeszélyes szemleiró is, az első elő
adáskor nincs közzétéve a’ szerző’ vagy szerzők’ neve; ha a’ 
színmű tetszik, játék’ végén kiáll a’ rendező és megnevezi az irót, 
de még evvel nincs vége; mert ekkor az iró, ki már fekete frak- 
ban és fényes czipőben szivdobogva várta a’ kimenetelt, előhiva- 
lik a’ hallgatóság’ őrjöngő zaja és tapsa között; meghajtja ma
gát, néha ismételt kihívások után, ’s a’ kárpit legördül. Ámde 
még evvel sincs mindennek vége; mértékkor már könnyebbült 
szívvel és nehezült erszénnyel kocsizik a’ Provencaux testvé
rekhez, vagy a’ derék Verry uramhoz, néhány ismerőit, több
nyire írókat, szinészeket és szinésznéket, amúgy uriasan meg
emberelendő. Illy vigasságos soupécskák néha 1000 frankba ke
rülnek, de bezzeg van is ám eszem-iszom utána, ’s mi főbb, van

ám miből kifizetni a’ borsos árjegyzéket. ’S ki hinné e’ mintául 
felidézett példa-nemzet’ szellemdúsairól, hogy épen ezen lelkes
ség , kellem és champagneitól pezsgő lakomák szolgáljanak leg
nagyobb ingerül a’ dramairásra? ki hinné, hogy a’ halhatlan ge- 
nialitás ugyanezen franczia példányának (ki olly kevély önér
zettel megy néha csupa jó reménység’ fejében megrendelni a’ 
fényes lakomát) ingyen sem jut eszébe, hogy ő drámáját a’ 
hazáért irta, hogy ő éji mécsének világát a’ dicső franczia honért 
égeti, midőn Marion de Lorme, vagy Kean-je után néhány ezer 
frankot aratni reményit. Nincsen egy biztosb erőmérője nem
zetnek, én legalább azt tartom, mint kitapogatása ezen úgy szól
ván morális sziikségesség-szülte betegségnek, minden apróság
ra, minden mellékesre, minden kisszerűre a’ haza’, a’ közjó’, a’ 
honszeretet' édes, szent nevezeteit vesztegetni.

De már tán igazán elég lesz úgy e, kedves Emíliám? Rö
vidséget Ígértem, ’s ime mikép tartám meg szavam’. Hanem te 
már ismersz, jó Milim, ’s elnézed a’ többivel együtt e’ gyen
geségemet is. Már én csak illyen vagyok. Mindig felteszem ma
gamban, hogy hoszas nem leszek, ’s aztán ha egyszer belejö
vök, vége nincs a’ csevégesnek. Szeretett anyánknak csókold 
helyettem kezeit. Kérdezd meg tőle, miért nem küldi fel Ta- 
renti Júliusát, Hujadon\át ’sbt.; majd átnézném egy keveset 
’s előadatnám. Avvagy félti tőlem a’ részökre eső jutalmat? Íme 
fogadom, hogy a’ mi 1000 pengőn felül lesz, mind le fogom 
azt küldeni lelkiisméretesen. No de tréfán kívül, miért hever- 
letni működéseinek ezen szüleményeit? Tarenti Julius, a’ sza
badság’ ama’ hő barátja (ha jól emlékszem), úgyis mindig Ma
gyarországra készült; ültessétek fel a’ kétségtelen erkölcsű Ha
jadon’ társaságában, ’s majd ide szállítják őkemeket per Kolozs
vár, Debreczen, Gyöngyös, Biasini és Rollenbiller uraimék. 
Magam addig is, meglehet, egy pár napra falura rándulok.

A propos! legnagyobb örömmel értes/tlek felőle, hogy 
gróf Széchenyi jobban van. Hunnia’ Istene tartsa meg e’ honnak 
testben és szellemben, abban még soká — igen soká, ebben pe
dig örökre; téged pedig ’s a' kis Adelaidát áldjon meg és ótal- 
mazzon! Petrichevich Horváth házár.

Könyvismertetés.
Munkálatai a’ pesti n ö v e n d é k - p a p s á g ’ magyar iskolájának. Ötö

dik kötet. A z  árvíz által megkárosult szerencsétlenek’ javára. Bu
dán, a’ m. k. egyetem’ betűivel, 1838. Ajánlva mélt. és főtiszt. 
Nagy-kéri S c i t o v s z k y  János rozsnyói megyés püspök’stb. ur
nák. Klimó pécsi püspök’ arczképével, n. 8-r, X és 343 lap. 
Ara 1 f. p. p.

Midőn ism. ezelőtt 15 — 16 évvel a’ pesti egyetemi papne- 
vendékháznak egyik érdemetlen ápoltja volt, akkor mi neven- 
dékek, kik együtt valánk, mint tanúk lehelnek sok élő társaim, 
kiket ezennel is szíves emlékezetben tisztelek és üdvözlök, a’ ta
nulásnak, szóbeli tudományos vitatkozásnak’s a’ vidám-bizodalmas 
társalkodásnak napjait éltük ugyan, találkoztak közöttünk, mint 
mindig annyi ifjú közt, magyar versirók is, miilyen az olly korán 
elhúnyt, lelkes és nemes Német József, sőt az akkor még új- 
donúj Aurora ’s lelkes szerzőjének személyes behatása többek
nek ösztönül és vezérül szolgáltak az újabb és szerencsésb ma
gyar költészet’ pályájára lépni ( Czuczor ezen befolyások alatt 
dolgozá ugyanott és akkor Augsburgi ütközetét); de tudomá
nyos, még pedig egyházi tudományos munkálatokról magyar nyel
ven , mellyekhez mi egyesített erővel fogtunk, mellyekből mu
tatványokat a’ nagy közönségnek is benyújtani mertünk, ’s meiv- 
lyeket egy „magyar iskola’“ alakjában követőinkre is átszállítani
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's igy az intézetben megörökíteni gondolkodtunk volna, közülünk 
senkinek eszméje, legalább világos és többekkel közlőit eszméje 
nem vala. De az ISoOdik év ,  az új, velősebb, ’s különösen a’ 
sajátlag nemzeti tu d o m á n y o s  magyar literaturának epochalis éve,  
feltűnt ’s ,  ha hozott is magával keserű terméseket (miilyen ama’ 
bunkós és dorongos critica ’s az ez által okozott s z e m é ly e s  czi- 
vakodások az irók közt,  mellyekből, ha érzelem nem csal,  csak 
épen most vetkezünk k i) ,  de hozta öröklő jótéteményül az aca- 
miát i s , melly hatását valamint minden egyéb hazai tudomá
nyos központon, úgy itt i s ,  a’ pesti papnevendékházban, vil
lanyerővel és seb ességge l éreztette. 1832ben már létre jött itt 

„magyar gyakorló (egyházi-tudományos) iskola“ , melly nagy- 
enilékezetü. card.-prímás R u d n a y  Sándor’ engedelmével ’s ak
kori házigazgató, most püspök 's kir. tanácsos D e r c s i k  János’ 
lelkes felvigyázata alatt azonnal munkálatai' egybegyűjtéséhez is 
fogott ,  mellyeket 1834től kezdve évenkinti egyegy kötetben 
nyújtott a közönség’ kezeibe. Ezen „munkálatok’“ idei, ötödik, 
legjelesb kötete a z ,  melly előttünk fekszik , ’s mellynek szelle
m é t ,  akarjuk mondani: c s o d á la t r a  m é l tó  e r e j é t  é s  c s ín já t  

m i n d  « ’ t u d o m á n y b a n  m i n d  a ' n y e l v b e n ,  nem gondoljuk rövideb
ben 's hivebben előterjeszthetni, mint ha az „előszó“ -nak velejét 
kiírjuk: „Buzgó megelőzőink’ dicséretre méltó példája után indúl
v a ,  mennyire rendes foglalatosságink ’s más különféle körülmé
nyeink engedék, teljes erőnkből oda iparkodtunk, hogy természeti 
tehetségeinket czélirányosan használva a’ Magyar Gyakorló Iskola’ 
tagjai által előbbi hat éveken keresztül létre hozott négy kötetet 
ez idén ismét eggyel szaporítsuk. Örömmel szemléljük legforróbb 
óhajtásunkat te ljesü lve , midőn Munkálataink’ 5ik kötetét a’ két 
haza’ olvasó közönségének vagyon szerencsénk általnyujtani. 
Munkálkodásinkban valamint az előbbi években, úgy ez idén is 
mindig a’ közép vagyis mérsékleti útoni előrehaladás szolgált 
vezérleti fő elvül; úgy azonban, hogy ezen előrehaladás, soha 
ne az úgynevezett hit vagy erkölcsi czikkelyeket — mellyeket 
mi a’ kér. calholica anyaszentegyházban öröktől fogva való ’s 
örökké fenmaradandó igazságoknak vallunk , hanem mindenkor 
csak magát az ezek’ pontos megismerése ’s azok körüli rendít- 
hetlen meggyőződés’ ügyében fáradozó subjectumot illesse. — 
E ’ szerint mi távol a’ fellengősdiek’, kiknek fejeik tömvék a’ létre 
hozni szándéklott csodálatos fellegvárakkal, — és általános tes- 
pedők', kik, ha rothadnak is, helyeikről kimozdúlni mégis vona
kodnak, távol az ó vagy új világot kizárólag egyedül magaszta
lok’ és ócsárlók’, a’ mindenről kétkedők’ ’s mindent látni tudni’s 
fölfogni óhajtók’, az észt megvetők’ vagy istenesítők’, a’ vakbuz
gók’ és egykedvüek’, az embert egészen szellemesítők’ vagy 
egészen anyagosítók’ ’s más számtalan végső úton járó clviiek' 
táborától, inkább azoknak túlzásaikat mindaddigközelíttetjük egy
máshoz — mind a’ két részről t. i. egyszerre, egyenlőleg le
vonva valamit — mig azok egy középpontban egymással kezet 
fogva, összehangzólag egybeolvadnak. ’S  ezen a’ két ellenkezők’, 
v égsők ’, túlzók’ összehangzó, megegyező-egybeolvadásának olly 
felette fontos középpontja azon pont, mellyen nyugszik 's jár az 
igazság és erény. Hagyja el egyszer az ész ezen közép utat, 
törjön át az őt környező gátokon és korlátokon, 's valljon mire 
fognak szolgálni minden erőködései, fáradságai, ’s fellengző föl- 
lobbanásai? a’ sas fölemelkedik a’ földszinről, merészen neki 
megy a’ levegő’ roppant birodalmainak, könnyen hasítja egy 
ideig a’ lengeteg elemeket, indulatja gyorsan ragadja a fölséges 
nap felé, melly méltóságosan ömleszti reá kedvelt sugárait, 
azt elérni neki legforróbb kívánsága; de minekelótte csak látszó
lag is közeledett volna a’ tündöklő csillagzathoz, elfogyott ereje ; 
nincs pont, mellyen a’ bágyadt teremtmény megállapodhassék,

eltikkadva tehát a fáradságtól, hoszú zuhanás után egy magas 
havasra leesik, mellynek szikláin széjjelzúzva életével fizette 
•neg a’ merész vállalatot. 'S nem látjuk e ezen eleven képben a’ 
a’ kevély korlátokat ismerni nem akaró elme’ borzasztó de még
is igaz ’s valóságos sorsát ? Természetünkben van a’ tudomány’ 
és igazság’ vágya, az ember tudni, mindent tudni akar, de ha e ’ 
vágyat egész maga kiterjedésében kielégíteni akarja, nem tekint
vén ennek teljes lehetetlenségét, valljon mi történik? — az, 
hogy midőn az elvont metaphysicus nyomozásokba mértéktele
nül ereszkedik, a’ mindenség’ titkait keresztülvágni, a’ termé
szet’ fátyolát fölemelni, a’ legsetétebb mélységekbe behatolni 's 
az egeket mintegy a’ földre leragadni kívánja, lépésről lépésre 
végtére észrevehetlenül azon magasságra jut^ mellyen a’ gon
dolat szédül, a’ lélek ingadoz ’s az elme zavarodottan elfogódik, 
magát a’ mindenség’ közepén, az ég és föld között azon ponton 
szemlélvén, mellyről többé sem az eget ,  sem a’ földet’kurta 
látásával nemérheti el! így szüli a’ korlátlanság a’ scepticis- 
must, melly nem mutat egyebet a’ kétségek’ szünetnélküli folya- 
maijánál, háborítja a’ csendes életet, kínozza a’ lelket,  's fő 
oka az e’ világgal való megelégedetlenségnek és in d i f f e r e n t i s -  

m u s n a k , ezen az emberi hibák’ legutálatosbikának, mellynél na
gyobb mértékben egy sem sérti az ész’ méltóságát, ’s melly az 
embert azon legdrágább kincsétől is megfosztja, melly egyedül 
teheti a’ halált kedvessé, sőt kívánatossá ; — mert a’ ki az igaz 
ság és erény iránt egykedvű, mit keres az a’ jövő életben, nem 
inkább szerelné e, hogy testével együtt egészen elenyésszen ? 
Borzadással tekintünk ezen szörnyű tévedésekre, ’s ennélfogva 
a’ mi gondolkodási fő elvünk volt és marad mindenkor: haladni, 
tanulni, elmélkedni, emelkedni, de mindig a’ mérséklet kor
látjai közt ’s azon a’ legbiztosabb utón, melly középnek nevez 
letik. Úgy véljük, legjobban ’s legsükeresben fogunk a’ religió' 
’s haza’ javára munkálkodhatni, ha a’ mértékletlenség’ szomo 
rú példáin okulva közepeit megyünk a sirók és nevelők, a jaj 
gatók, kurjongatók ’s más veszedelmes szíriek között, férfias le 
lekkel és elhatározottsággal haladva a’ pályán, mellyel a' sors 
mutatott számunkra, a’ nélkül, hogy töviseitől elrémülve futnánk, 
vagy rózsái által leszegezni engednők magunkat. Virtus est me
dium vitiorum et utrimjue reductum. — Mi tehát halával s kö
szönettel fogadunk el mindent századunk’ szellemétől, mi abban 
mint szép, nagy, fölséges, igaz dicséretre méltó tündöklik ; ellen
ben elvetünk , nyílt ’s lelkes bátorsággal, félretéve minden külső 
tekintetet, rovunk meg mindent, mi abban a józan esz elvei sze
rint rút, alávaló, csalfa, igazságtalan találkozik. Minden kornak 
megvannak a’ maga jó ’s jelentő vonásai, de egy sincs, mellynek 
szinte azon mértékben vétkei, hibái ’s fogyatkozásai ne lenné 
nek. A’ világon még eddig mindig volt valami végső; azon mér 
tékletesség, mellyel a’ közép út kíván, csak a felvilágosodás’, 
érettség’ ’s magasb fokon álló miveltség’ tulajdona, — a tudat 
lanság ” miveletlenség egyik végsőből a’ másikba rohan; a 
közép századok’ szerfelett könnyű hivösége hirtelen h.letlensegbe 
ment által; ’s most mindkettő egy középbe látszik olvadni, mint 
ezt Anglia’, Francziaország’ ’s Amerika’ legújabb történetei bi
zonyítják -  Mi nézeteinket a’ fordított, vagy eredetileg ki Jól 
hozott tárgyak’ megválasztásában illeti, itt azon szempontból in 
dühünk ki, hogy munkálataink ne csak »' kor' „ ü k é h e z  .  
szelleméhez alkalmazva, dehogy egyezeremtnd az egye, derekuk 
a tudományok' különféle agaikból mer,Izék ágy « leg , ,Ive lé 
g y n e k ,  hngy a' kűlónféleség az olvasa.t kedve.se, az ezen ke 
lönféle,égben uralkodó e g , „ég pedig magukat a targya a, a 
szívre lélekre halókká tegye. -  »'jelen kötetei, mm. lud.» 
vau, az árvíz állal káro.ull .zerene.etlenek tavara ádjo ki. ■ r
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illető hirdetéseinket a’ „Jelenkor’“ s „Hírnök’“ tudós szerkesztői 
a’ jelentések közzé ingyen fölvevék. Midőn tehát ezen érdemes 
’s tisztelt hazatiaknak, valamint mind azon t. ez. pártfogóinknak, 
kik igyekezetinket pártolni, fáradságainkat bárminemű hozzájáru
lás által előmozdítani kegyeskedtek, ügyünk iránt mutatott 
részvétükért, az egész haza színe előtt nyilványos hálaköszönetet 
mondunk: egyszersmind ünnepélyesen kijelentjük, hogy léptein
ket soha csak legkisebb haszonkeresés sem vezérletté. Ez idén 
csak a’ kitűzött czél’ szentsége ’s azon kimondhatlan édes nyá- 
jasságú remény, hogy fáradozásaink által, legalább egyetlenegy 
remegő könycseppet fogunk a’ szenvedő emberiség’ bánatos sze
meiről letörülni — lehete elegendő indító ok arra, hogy munká
latainkat az annyi ideig tartott elszéledés után, nem tekintve a’ 
rendkívüli bajokat, akadályokat és nehézségeket, még ez isko
lai év alatt adjuk ki. Más években pedig, ha marad is valami fö
lösleg, azt mi soha sem néztük úgy mint önmagunk’, de minden
kor mint ez egész haza’ tulajdonát, ’s ezért ezt soha sem is 
fordítottuk egyes magányos , de mindenkor közönséges 's ollyan 
czélokra, mellyek utódjainkra is hason jótékony befolyással le
helnek. Mit minden megye munkálatainkért adott, azt jövendő
ben ugyanannak növendéke könyvtárunkban ’s egyéb intézmé
nyeinkben föltalálandja. A’ mi minden fáradságaink’ végczélja 
nem «egyéb, mint, hogy mi a’ religiói mozgalmak’ ezen olly ne
vezetes időszakában már ifjúságunkban megtanítjuk, mit tesz 
mai időben az anyaszentegyház’ értelmében az Isten’ választott 
népének elöljárójává lenni, ’s az Isten’ legfenségesebb szentsé
gei fölött őrködni; — mert a’ lelki pásztoroknak van mondva: 
„Tanuljatok tanítás 's jó cselekedetek által előmenni, hogy ne 
legyetek gyümölcstelenek. Gondját viseljétek az egész nyájnak, 
senkinek nem adván okot a’ megbotránkoztatásra, hogy ne gya- 
láztasssék a’ ti hivatalotok, hanem gyakoroljátok magatokat, 
mint Isten’ szolgáihoz illik, a’ békességes tűrésben!“ — Hiero
nymus szerint fölséges ugyan a’ papok’ méltósága, de annál ir- 
tóztatóbb is az abból való kiesés. Ne annyira őrüljünk, hogy föl
emelkedtünk, mint féljünk, hogy a’magasból alá ne essünk. Nem 
olly örvendetes a’ magas tetőket elfoglalni, mint szomorú azok
ból alá zuhanni, mert nem csak minnen vétkeinkért, de mindazon 
vett javakért is kell majd adnunk számot, mellyekkel egykor 
visszaéltünk.“ —

Ha igy szól az ifjú, miképen fog szólani a’ férj fi ? ha igy 
a’ tanítvány, miképen szóland majd a’ m ester?— Sok vallás 
és papnevelő-intézetek vannak hazánkban, sok „magyar iskola“ 
keletkezett 's van most is divatban felsőbb tanító-intézeteinknél, 
mellyek’ némellyike szinte benyujtá a’ közönségnek zsengéit; de 
ezek mind zsengék, jobbára csak költészeti zsengék voltak: itt 
érett gyümölcsöket, itt komoly tudományt találunk. — Az 
egyes czikkelyek’ bővebb ísmértetése vagy épen bírálata nem 
hozzánk tartozik; competens biró szólott már felölök az Anas
tasia' 9 és Ildik számaiban; szólani fog legközelebb az „egye
temi literatura’ körében Figyelmezó“ is. Mi csak a’ tartalom’ főbb 
czikkelyeit nevezzük még meg ’s névsorát adjuk az Iskola’ ez évi 
tagjainak, fájlalva, hogy ez utóbbinál ki nem jelelhetjük, e’ kö
tet’ dicsőségéből mennyi és mellyik rész mellyik tagot illet. A’ 
főbb czikkelyek: Sz. Hieronymus’rövid életrajza (ered.); ugyan
annak levele a’ papok’ életéről (ford.); az istentiszteletről; a’ 
cath. anyaszentegyház’ védelme a’ fanatismus’ vádja ellen; ’s a’ 
nevelésről (mind a’ három Fraissynous után); ísmértetése a’

nevezetesb religiói néptévelygéseknek (ford.); a természeti val
lás’ fogyatkozásai (ered.); ’s Klimó György pécsi püspök’ élete 
(szinte eredeti). — Az iskola’ ez évi tagjai a’ megyék’ sora sze
rint igy következnek : Esztergom: Bielek János, Kamenár Já
nos, Sr/uor Gáspár, Sujánszky Antal, Szilva  Imre, Turner  
Ignácz; Eger: Buziásy László, Hujtovich Sándor; Beszter- 
cze: Kmnuszy Mátyás; Csanád: H o p f  János, Magyart Alajos; 
Diakovár : Fuchmann Dániel; Erdély I. Zeric/t Tivadar; Mun
kács g. e .: Paulovics Lázár, Voloszún Bazil; Nyitra: C/ioretty 
József; Pécs: Csajághy Károly, Garay Alajos, Színezek József; 
Rozsnyó: Danteiik János; Szathmár: Slokinger Dienes; Szé- 
kesfejérvár: K irály  Ferencz ; Vácz: Molnár Mihály ; Veszprém : 
Kisovics József; Praemonstr.: Kádas  Rudolf; Ferencz-rend.: 
Farkas János.— A’ könyv’jövedelme, mint a’ czímen láttuk, az 
árviz által megkárosultak’ jávára van szánva. —

Csaló Pál.

Gazdasági ipar’ példája.
Nagy-Kún kerületben Kis-Uj-szállás városában tiszt. Dorka 

Illés prédikátor ur az oskolák iránt különös vonzalommal visel
tetvén, igen-igen sokat tett a’ kisebb nagyobb tanulók’ czélszerű 
taníttatására. Azt, hogy egy a’ magyar nyelv’ természetéből me
rített egészen uj deáknyelv-tudomány’ készítése által, oda tudta 
vinni a’ dolgot, hogy az 5 — 6 esztendő helyett, 2 év alatt a’ 
gyermekek a’ deák nyelvet egészen elvégezhetik, annyira, hogy 
az alulirt, 7 hónapos deáknyelv-tanulókat, mintegy 10—11 esz
tendős korúakat, Phaedrust, Corneliust folyvást fordítni látott — 
mint nem a’ gazdasági tárgyakhoz tartozót, csak mellesleg em
lítvén : nagy dicsérettel kell megismertetnem a’ tisztelt férjfiú
nak többnyire a’ gazdaság’ folytatására menendő gyermekek’ ta
nításába befolyó azon nagy gondját, miszerint ő, a’ g a z d a s á 
gi  t u d o m á n y t  is taníttatja; és különösen az iskolás gyerme
kekkel munkaszünetkor az iskola’ udvarában cserép-zsindelyeket 
csináltat. Melly munkának minél ügyesebben ’s tökéletesebben 
leendő végrehajtásában a’ gyermekek egymással vetélkedvén: 
az ő kezeikből kijött cserepek sokkal tökélesbek a’ rendes cse
repes-mesterénél. Ezen gondoskodásnak következése csak eddig 
is az lett, hogy majd minden háznál csinálnak a’ heverő napokban 
a’ háznépek’ személyei cserepeket, mellynek szárítása 2 —3 szál 
deszkán ’s ernyő alatt könnyen megy; ’s több gazdák összeállván, 
összetett cserepeiket kiégetik, ’s az égetteket vagy eladják, vagy 
meggyüjtvén, a’ nádasoknak és csuhuknak fogytával, háztetőkre 
alkalmazzák. Lehetne e az alföldön, hol fa’ hiánya miatt faracs- 
kálni nem lehet, azt a’ külső gazdaságtól fenmaradt igen sok 
időt, mellyet eddig az alföldi ember heverés’ napjainak tartott — 
ennél hasznosabb foglalatosságra fordítni? — Vajha minden is
kola' felvigyázói illy buzgósággal viseltetnének a' kormányuk alá 
bízott gyermekek’ legczélszerübb tanítása iránt! Áldást kívánok 
a’ munkás férjfiúnak ai schlendriánon tulemelkedett messzevágő 
gondoskodására ! 's kérem, hogy ezen hasznos igyekezetének is
mertetését — mellyet itt például és mások' buzdítására akarék 
tenni — a’ közjó’ tekintetéből elnézni szíveskedjék. — Kún-Sz.- 
Miklóson, jul. 12. 1838. Dr. Balogh József, Kis-Kún kerül. r. 
physicus. (Ismertető.)

Pozsonyban.
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Sc/.mid Antal.
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Igazítások és pótlékok
t. Fényes Elek urnák e’ czímű munkájához: „ Ma g y a r o r 
s z á g n a k  's h o z z á  k a p c s o l t  t a r t o má n y o k n a k  mo s t a 
ni á l l apot j a  s t a t i s t i  kai  ’s g e o g r a p h i a i  t e k i nt e t be n . “

Dr. Rumy esztergomi professortól.

Több szem többet lát .

Mivel maga nagyérdemű E'é/iyes ur d e r é k ,  de nem hi 
bá t l a n  munkájában igazításokra nemeslelkiien felszólította ol
vasóit, ’s mivel a’ Hírnök' t. szerkesztője ( m. é. 4. szám.) imigy 
nyilatkozott: „A’ Hírnök’ szerkesztősége örömest felveend min
den e’ tárgyú igazításokat, mellyekre is hazánk’ tisztviselőit, 
kiknél a’ szükséges isméreteket méltán feltenni lehet, a’jó ügy’ 
nevében ezennel bizodalmasan felszólítja a’ kiadó“ : én is , mint 
40 esztendős búvár Magyarország’ statisticájában, chorographiá- 
jában és topographiájában, Magyarország’ statisticája’ ’s geogra- 
phiája’ egykori professora (Sopronyban és Karloviczon) és sta
tistical ’s topographiai iró, bátor vagyok igazításokat Fényes úr
ral 's derék munkája’ olvasóival közölni, midőn Pesti Lajos ur 
a’ Hírnökben (m. é. 4. szám.) már megtörte a' jeget. Remény
iem, hogy igazításaim annál nevezetesebbek lesznek, mivel né- 
melly vármegyékről (mint Bács, Somogy, Esztergom) hiteles 
statisticai ’s topographiai adatokat kaptam *).

I. Igazítások es pótlékok Bács vártnegye' statisticájál/oz 's 
geographiájához.

(Hiteles adatok és tulajdon tapasztalásom szerint.)

B á c s  vármegyét nem csak sokszori utazásaim által (5 esz
tendeig szomszédságában, Karloviczon lakiam) jól ismerem, ha
nem egy jó barátomtól, ki vármegyei tiszt, hiteles adatokat is 
kaptam. — Fényes ur Bács vármegyéről értekezik munkája’ má
sodik kötetében, a’ 27— 71 lapon.

F ö l d t e r ü l e t e  nem 1708 IO, hanem csak 16912ll8 [Imidet 
foglal el (hiteles adat szerint), t. i. a' csajkások' kerülete nélkül, 
melly más, t. i. a’ katona-őrvidéki hatósághoz tartozik ; de úgy 
látszik, hogy Fényes ur a’ csajkások’ kerületét is beszámlalta. 
Lipizky' mappája szerint Bács vármegye' kerülete 170 ’ ,!’11()0n 
[jmfd. Az egész terület, a’ Duna ’s Tisza folyókkal együtt, 
1,623,3115 8 holdat foglal magában (a’ Duna’ ’s Tisza’ területe 
tesz 10,540 holdat). Bács vármegyében úrbéri telkek (urbaria- 
lis sessio) 11,823, a’ tiszamelléki kir. koronakerületben pedig 
3545, összesen 15,368.

28d. 1. F. ur a’ b ul ke  s z í  t e r mé k e n y  f ö l de t  említi. 
Hozzá teszem, hogy a’ hires chemicus és agronomus dr. Burger 
tőlem neki küldött két fontját a’ bulkeszi földnek 1821. eszten
dőben chemice megvizsgálta**).

32d. 1. F. ur írja: „Sokan az itteni esztendei termést (f. i.

• )  Somoo-v "vármegyéről topographiai és statisticai adatokat velem 
boldogult nm. g róf  S z é c h e n y i  Fcrcncz, Somogy vármegye’ volt fő
i sp á n ja ,  mikor a ’ sopronyi lyceumban philosopliia’, história , sta- 
t is tica’ , természetjog’ ’s politics’ professora voltam, szokott nyá
jasságával ’s humanitásával közleni méltúztatott.

* * )  Valljon minő eredménye volt e vizsgálatnak ? -4 tM tr k .

gabonatermést) 3 millió pozsonyi mérőre becsülték, ’s ennyi 
középszerű esztendőkben is terem, ide nem számlálván a’ gaz
dagabb esztendőket, mint p. o. az 1835-it, midőn a’ gaboná
nak fele másik esztendőre nyomtatatlan maradi. Én hiteles ada
tokból tudom, hogy Bács vármegyében a’ gabonatermés sokkal 
nagyobb, mert középszerű esztendőkben is annyi, hogy azon 
mennyiségen kívül, melly Bács vármegyében megemésztetik, 
az idegenekkeli kereskedésre 3,500,000 pozsonyi mérőt terem.

37. 1. F. ur szerint Bács vármegyében a’ nem egyesült gö
rögök’ száma 96,268, ’s az egyesült görögöké 6734 ; de már 
1820dik esztendőben (mit hitelesen tudok) a’ nem egyesültek' 
száma volt 120,432, az egyesülteké pedig 9272. Fényes ur sze
rint az egész népesség 429,511 lélek, és igy esik egy Ijmfdre 
2506 lakos. Az 1820dik évi conscriptio szerint népessége ezen 
vármegyének volt 399,862 nemtelen lakos, ’s igy esik egy [Imid
re 2359 nemtelen.

38d. lapon jó lett volna megjegyezni, hogy a’ rácz leányok 
közt sokkal több szépek találtatnak mint a’ magyar és sváb lea 
nyok közt. .

43d. 1. F. ur az újvidéki görög nem egyesült oskoláról igen 
határozatlanul mondja: „Az óhilűek Újvidéken bírnak egy jól el
rendelt gymnasiumot.“ Ez inkább lyceum, mert benne nem csak 
az úgynevezett humaniora, hanem (minta’ karloviczi nem egye
sült gymnasiumban) a’ malhesis, physica és philosopliia is tanít
tatnak; a’ magyar nyelvet pedig különös oktató tanítja; Újvidé
ken is rácz (szerb) és ujgörög triviális oskola létez az óhilűek 
számára.

44d. 1. F. ur írja, hogy Bács vármegy ében egész jobbágy
telek számláltatik 6426; de van,  mint már felébb megjegyez
tem, hiteles adataim szerint 15368. — A bácsi birtokosokhoz 
a’ görög nem egyesült bácsi püspök is tartozik. (Szireghi pusz
ta az övé.)

45d. 1. Szabadka’ (Theresiopolis) intravillanuma (belső fun- 
dusa) 6434lg hold, szőlője 228G4I8 hold, használható legelője 
1 1359 hold, nem használható 19370, füzfaerdeje 2700 h., bo
zótja 9 4 0 \  h., vizei 300 h., használhatón földje 640 h. Egész 
határa I603024 8 holdat teszen. Lakosainak száma F. ur szerint 
32,984 ; de (mit hitelesen tudok) máraz 1820dik évi conscriptió- 
ban a’ nemtelenek' száma 37,680-nak találtatott.

47d. 1. Újvidék. Képessége F. ur szerint 17332 lélek; de 
már 1820dik évben találtatott 17365 nemtelen. Határa F. ur 
szerint „mintegy 25000 holdnyi“; inkább 27132 8 h.

48d. 1. Zom bor. Határa 529023lg holdra terjed.
49d. 1. Almás mezőváros’ határa 28856 holdra terjed.
50d. I. Apátián mezőváros' határa 24653 hold.
51d. I. Bács mezőváros’ határa 234194 8 hold.
52d. I. Baja mváros’ határa 12871 hold.
53d. I. Ó-Becse mv. határa 28778 hold, népessége 8683 

nemtelen. — Brzdá/i mv. határa 130005,  hold. — O-h ittuk 
mv. határa 12230 hold. Hódság mv. halára 7*71 % hold, m pes-
sége 3058 nemtelen. ,

54d. I. Jankóm ez mv. halára 28761 hold. — O-A amzta 
| mv. halára 32080', hold. -  h ala  mv. htlara I859H7, hold

0
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5őd. I. Szent fi vagy Zenta mv. határa 58135 hold. Szta- 
nirsics mv. határa 16896% hold.

56d. 1. Tenierin mv. halára 18723% hold. Topolya mv. 
határa 24560 % hold. Pcdxhlka mv. határa 11973% hold.

57d. 1. Ada mv. határa 247264j8 hold. Bajmok helység 
vagy falu határa 22570 hold; Bajsa falué 13023, Baracska 
11868, Beyecs 10112, Beregit 5657% hold.

58d. 1. Bikity falu’ határa 108346|8 hold, Bogojeva vagy 
Bogojova 5960% , Boggun 5688, Bresztovácz 77 384!8, Bukni 
11823, Bulkesz 4440, Csanlave'r 14310, Csat alia 6345% hold.

59d. 1. Csávóig falu’ határa 7537% hold, Csáp 6822%, 
Cservenka 11280 hold (népessége 4101 nemtelen), Csonoplga 
13236% h., Danlova 6845%, De'rony 6339% Doroszló 6990 
hold.

60d. ’stb. 1. Feketehegy falu’ határa 1085% hold, népes
sége 2654 nemtelen. Filipova (F. urnái Philippova) falu’ hatá
ra 5398% hold, Földvár' (Tisza-Fó'ldvár) határa 13099% hold, 
ij-Futak' határa 4021 % hold, népessége 1180 nemtelen. Gaj- 
dobra’ határa 5762% hold, Cákova 4872% , dara  10169%, 
Glozsáu 4461 % hold, népessége 1748 nemtelen. Hegyes' ha
tára 13957% hold, Járek 1819%, Istoánmegye 93%, K ar avu
lta va 10590% , Kalymár 13206% , K is-Ker  4824% Ó-Kár 
vagy Nagy-Ker 9704%, Keresztár 10929% hold, népessége 
3828 nemtelen, Kernyuja 8755%, Kiszács 4600 hold, népes
sége 2538 nemtelen. Koluth 6998% hold, Krushevle 2733%, 
Kuczura 9452% , Kulpin 6416% hold, népessége 1814 nem
telen. Itt születetett boldogult karloviczi érsek és” metropolita 
Kulpini Stratimirovics István. Kunbaja 11090% hold, Kupu- 
szina 6554% , h a l ily 6093% , Madaras 13673, Mártonyos 
15639%, Mélykút 23698% hold, népessége 4026 nemtelen, 
Nem es-Militics* határa 11455% hold, Rácz-Militics 6186, 
Moholy 22442, Monostorszegh 13686% , Novose/o 5011%, 
Obrovácz 5954% hold, népessége 1598 nemtelen, Omorovicza' 
határa 14565% hold, Pacser 14068%-, Parabuty 8936% hold, 
népessége 3403 nemtelen, Paraga3 határa 5977 hold, népessé
ge 1127 nemtelen, Pelrovácz’ határa 10192%, Pelrovoszelo 
17260% hold, Piros 5096%, Plávna 1074%, Pivnicze 9561%, 
Bigyicza 10606%, Sándor 3059% hold, népessége 949 nem
telen, Sóve (Ó és Uj) 9531% hold, népessége 2759 nemtelen, 
Szántóvá 5861% hold, Szeghegy 6729 hold, népessége 1765 
nemtelen, Szilbás 7181 hold,  népessége 1861 nemtelen, Szi- 
vacz (Német és llácz vagy Uj és Ó) 24001 hold, Szonta 22526% 
hold, népessége 3204 nemtelen, O-Sztapár 15390 hold, népes
sége 4238 nemtelen, Sz.-Tamás 38142% hold, Tataháza 4756% i 
hold, Torzsa 5952 hold, Túrja 7796% hold, népessége 1935 
nemtelen, Vajszka 7144% hold, Vaskút 11717 hold, Vepro- 
vácz 6367% hold, Ó-Verbász 10760% hold, Vj-Verbász 
79/ 6% hold. Lj ’N erbászon német reformátusok is laknak, ’s 
egyesült lutheránus és reform, grammaticalis oskola vagyon.

70 és 71d. 1. Népes puszták: Belaradanovu 6224% hold, 
Borota 7384% hold, népessége 70 nemtelen, Köles 1200 hold, 
Kis-Szállás 15S34 hold, hegyen 3940% hold, Máteházu 3894% 
ho,d , Muleovics 4614% hold, Pelau 4484% hold, Prekája 
32/1 8 hold, l aszta-ívnia 6027 hold, népessége 288 nemtelen, 
Basztina (Hrasztina) 3971% hold, népessége 218 nemtelen, 
Bein 6039% hold, Roglalicza 13144%, népessége 557 nemte
len,  Szelencse 2025 hold, S/iregh 5961 hold, Kis^Szlapár, 
népessége 244 nemtelen, Zside 5322% hold, népessége 42 
nemtelen. — Tanki-Lugh nevű erdőnek határa 1121% hold.

(  Folytatjuk.)

íVé melly honi tárgyakról.
( Folytatás.)

A’ nemzeti casino Pesten, melly nem csak kedvencz ideája, 
hanem tulajdonképen teremtménye is gr. Széchenyinek, teljes 
fényben ragyog ugyan ’s részvényesei’ száma olly nagy, hogy a’ 
drága bútorozás’ megszerzése után is már nevezetes tőkével bir. 
De kérdem, ezen egyesület azzá lelt e, a’ minek terveztetett ’s 
a’ mi olly remekül leiratik a’ „V iláginak Egyesületek czímű 
szakaszában ? — Közeledik e a’ casino évről évre eleve hirdetett 
czéljához? Társalkodási, összepontosító ’s közhasznú tekintetben 
látjuk e a’ pesti casinonak nevezetes eredményeit? Május’ végét 
’sjunius’ elejét kivéve, lehet e róla mondani, hogy benne „az 
idegen kereskedő, ágens vagy művész egy helyben ’s egy nap 
alatt, országgyűlésen kívül is feltalálhatja némüleg a’ nemzetet?“ 
(Világ, lap 334). Az évnek alig egy negyed részében találni ott 
olly társaságot, melly egy nemzeti nagy intézetnek megfelelne, 
’s egyébkor csak üres szobákat és kevesektől olvasott sok hír
lapokat látni az unalomnak e’ czifra tanyájában. Az összeponto
sítás’jótékony hatásai nem igen jöttek még itt napfényre, ’s mig 
a’ két hazában némelly kisebb casinoi egyesületek közhasznú tö
rekvéseiknek több bizonyítványait adják, ’s még az országos kö
zösülésre is nevezetes áldozatokat tesznek, a’ nemzeti casino
nak, valamelly nagynemü hatásáról hallani még nem volt sze
rencsém. Sőt még ama’ borzasztó csapás’ alkalmakor, melly fő
városunkat ez évben érte, ’s midőn nem csak a’ birodalom’ min
den részeiben, hanem még a’ külföldön is általányos részvét mu
tatkozott, midőn a’ szeretetnek, irgalomnak ’s feláldozásnak olly 
ragyogó példáit láthattuk felséges uralkodó családunktól kezdve 
a’ legalsóbb osztályokig, midőn egyesek, társaságok, egyesüle
tek, közönségek, casinok versenyeztek az adakozásoknak minden 
utoni ’s módoni gyűjtésében, ez alkalomkor mondom, ki nem várt 
rendkívülit a’ helyben lévő nemzeti casinotól, mellyről mint a’ hír
lapokból értettük, jun. 3. tartatott nyári közgyűlése’ alkalmakor 
„örömmel értette a’ társaság, hogy ez intézet a’ Pest városát 
érte csapás ellenére is semmi tetemesb csorbát nem szenvedett, 
sőt újabb ’s újabb tagok’ hozzájárulása mellett szüntelen növe
kedéssel dicsekszik.“ — ? Lehet, hogy figyelmemet elkerülte, de 
a’ nemzeti casinonak valami nagy adakozásáról a’ megkarosultak’ 
javára sehol sem hallottam.*) ’S igy bátran állíthatom, hogy 
ezen intézet, noha anyagilag erősödik, minden külső fénye mellett 
a’ kitűzött nemesebb czáljálól inkább eltávozni, mint ahhoz köze
ledni látszik.

Hát még azon tárgy, melly nélkül semmi kereskedés, sem
mi köz ipar ’s igy, bármi sokat okoskodjanak és próbálgassanak 
is , semmi practicai műveltség ’s állandó jólét nem reménylhelő, 
a' hitel, ama’ szükséges előzménye minden anyagi virágzásnak, 
mennyire ajánltaték a’ lángeszű gróf által egy olly könyvben, 
melly az észnek és szónoklatnak minden fegyvereivel ellátva, 
honunkban olly köz kedvezést nyert, miilyen a’ magyar litera- 
turában eddigelő hallatlan volt,  kérdem, e’ törekvésnek volt e 
kívánt sikere? A’ könyv, minden elsőbbsége mellett hintett e 
általában jó magot, ’s nem csírázott e ezen vetés után a’ kölcsö
nös bizodalmallanság’ növénye, melly. a’ hitellel össze nem fér

* )  A’ Hírnök’ 30. számában ezeket lehete ugyan olvasni: „ P es t i  hi
teles tudósítások szerint a ’ pesti  nemzeti casinonak némelly ne- 
mcslelku részvényesei azon emberbaráti javasla to t  tették, hogy a 
casinonak több evek a la t t  gyűjtött tőkéje a ’ szerencsétlen pestiek’ 
számára fordíttassék. Ez indítványnak még eddig, közgyűlés 
nem tartatha tván, sikere nem lehetett,  de mcllyct minden ember
barátnak  teljes szívből ohajtnia kell ,”’ •— He ezen óhajtás tudtunkra 
nem teljesedett,  i  m e r k .
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hető, oily buján, hogy talán semmivel sem állunk magasb pol- 
czon a’ hitel’ tekintetében * mint azelőtt állottunk'?

Hallgatok itt azon számos javaslatokról ’s kedvencz ideák
ról, mellyek szinte a gróf tollából jelentek meg egy vastag kö
tetben, s mellynek elfogadása néni kevesebbet eszközlene, mint 
alkotmányunk’ egész megváltoztatását, ne mondjam, sarkából 
kiforgatását. Hogy ezen ideák viszhangra talállak, sőt nem cse
kély hatással is voltak egyesek’ ’s egész testületek’ nem csak 
gondolataira, hanem tetteire is, az utolsó időknek néha nem igen 
vigasztaló eseményei bőven bizonyítják. De noha ezen sok és 
sokféle javaslatok közt jók és elfogadhatók is találtatnak, még
sem tudnám mindezen mozgalmak- ’s forradalmaknak valami 
lettlegi hasznos sikerét vagy következését felhozni, vagy komo
lyan állítani, hogy ama' könyv’ megjelenése óta az országban 
valami különös publicisticai vagy törvényhozási érettségnek bi
zonyítványait lelhettem volna.

Igaz, hogy e’ silány eredmények többnyire magokban a’ ja
vaslóit újításokban rejtezvék, mert azoknak nagy része nemzeti 
characteriinkkel ’s polgári alkotmányunkkal nem könnyen egyez
tethető, többnyire kívülről befelé, nem belülről— magából a’ 
magyar nemzetiségből — kifelé^irányozva, soha mély gyökeret 
nálunk nem verhet: de hogy a’ jó, hasznos és nemzeti cha- 
racterünkkel nem ellenkező javaslatok ’s újítások sem gyümöl
csözhettek, annak csakugyan egyet nem értés, felekezeti gyű
lölet és pártoskodás fő ’s majdnem egyetlen oka*). P. F.

( Vége következik

Egy pár szó Szigetinél
Marmarosban.

Tavasz’ végével, vagy nyár’ elején Huszthról Szigeth felé 
utazván a’ vándor, részint zöldelve viruló dombokat, mellyeken

Egyik  oka még az is lehet, hogy nemzetünk talán nem annyira szo
rult  az uj te rvek’ sokaságára  mint inkább kevés, de jó ’s népszerű 
javas la tok’ ’s jav í tások’ müértö ’s körültekintő kivitelére. Az elsők 
által még igen ri tkán tétetett  boldogabbá valamelly nemzet, mig az 
utóbbira minden ország szorul ’s nélküle egy sem lehet el. ’S e’ ta
pasztalás leginkább oka annak, hogy a’ poüticailagkiművelt ncm- 
zetjnél soha sem kedveltetnek ’s bámultatnak annyira a’ projectansok, 
m in ta ’ csak félig megéretteknél,  mellyek könnyen elkábíttatnak 
a ’ te rvek’ és ígéretek’ csillogó külsejétől, a ’nélkül hogy a’ kérdés’ 
fenekére l á tn i , vagy az akadályokat méltó fontolatra venni ké
pesek volnának. így  az érett  angol nemzetnél Inában fárasztja  
magát valamelly tervgyártó  olly változások’ javaslatával,  me’lyek 
a’ bri t  nemzeti characterre l  vagy polgári alkotmánnyal össze 
nem férnek , bármi a rany hegyeket Ígérne is a ’ népnek , ha ter
veit elfogadja 5 legfelebb egyes osztálynál vagy pártnál találand 
visszhangra, de a ’ nemzet’ nagyobb ’s értelmes!) része csak hasz
talan újítónak vagy álmodónak, vagy épen szemfényvesztőnek te
kintenék Mert vajmi könnyebb dolog terveket csinálni, javítá
sokat ajánlani,  a ’ fenállót gáncsolni, mint valódi jót és hasznost 
létre hozni,  ’s az akadályokat felforgatás és részinti megkároso- 
dás nélkül elmellőzni. Be nagy a ’ kiilönség a ’ theoria és a ’ praxis 
k ö z t ,  leginkább a ’ törvényhozásban! Ha illy fellengö tervek csak 
anyagi érdekek vagy technicai vállalatok körül forognak, követ
kezéseik nem lehetnek felette károsak ,  ’s végre is csak pénz és 
idő áldoztatik fel sikcrctlen kivitelükre ; doha  erkölcsi viszonyok, 
polgári állások, régi szokások, a ’ tulajdon’ szentsége ’stb. véte t
nek illy újítások’ tárgyául, már akkor a ’ legszomorúbb követke
zések is eredhetnek; mert többnyire egyes osztályok’ clégülcllcn- 
ségét ’s ki nem vihető vágyakat  gerjesztenek , a ’ fcnálló intéz
kedések iránti gyűlöletet  ébresztik ,  ’s a ’ külön néposztályokat 
mindinkább elidegenítik egym ástó l .— Vannak azonkívül még ter
vek, mellyek magokban jók, hasznosak és kivihetők is , do nincs 
k i létre  hozásokkal bírna,  ’s igy az alkalmaztatásban dőlnek 
meg. It t  is az anyagiaknál kisebb kárra l  tétetnek a ’ próbák, mint 
az erkölcsieknél , ’s azé r t ,  ha valamelly országban akármi okból 
igen felébred az újítás’ vágya,  úgy hogy sokan kivihctctlent kí
vánnak, vagv a' kivihetőt időn kívül s erőn felül alkalmaztatni 
óhajtják : a ’ böle> kormány illy próbatételt inkább materiális tár
gyaknál enged meg, mivel itt a’ kár sokknl kisebb, az akadá-

néhol juhnjájak, néhol marhacsordák legelnek, részint kies me
zőket lát, mig végre hat mérföldnvi haladás után Szigelh vá
rosa regényes tájával tűnik eló. IMármaros vármegyének ez első 
rendű városa róna helyen fekszik, ’s maga nem a’ legmeglepőbb 
Itatással bir az emberre, de annyival fönségesebb festészeti te
kintettel bir körvidéke, és a’ minden oldalról emelkedő hegy
sorok’ gyönyörű erdei. Szigethet egyik oldalról Iza, másikról 
Tisza vizek ölelik, melly utolsó a’ kőrösmezei havasok’ forrá
saiból fakadván ki, a’ délszakon eredő Izát kicsiny távolban 
Szigethen alól magába veszi, ’s már tova nagyobb hullámokban 
ömlik le, mig a’ partjaihoz oldalvonalban fekvő hegyektől el
válván, honunk’ tágasb lapályú vidékeire lehalad. A'benyomás, 
mellyet Szigethre előszűri jöttöinkor annak komoly vonása, há
zainak nem csekély rendellensége, miilyen p. o. azoknak az 
utczára kiebb, vagy beebb építtetése ’stb., bennem támasztott, 
nem a’ legvonzóbb vala. A’ k. kamara' épületein kívül, vannak 
ugyan több jó idomúak, miilyen a’ kegyes-iskolabeli szerzete
sek’ gymnasiummal ’s a’ r. catholicusok’ templomával egybecsa
tolt laka, a’ vármegye’ még tökéletesen végre nem hajtott há
za, ’s többek; de egészben tekintvén a’ hol együvé nyomult, 
hol pedig egymástól jó távolra épített házakkal rakott utczákat 
egy részről, más részről pedig a’ zsidók’ lisztátalanságának el 
szenvedését, melly engedékenység’ jutalomfejébe ezek majdnem 
az egész városnak nem a’ legegészségesebb bűzt adják, őszin
tén meg kell vallanom , hogy e’ hiányok Szigethnek minden 
más szellemi tárgyakban tett előhaladását csökkentik. A’ lakos 
ság igen szorgalmas nép, ’s a’ mezei gazdaság, a’ társas életnek 
ezen lényegi foglalatossága, melly valamint egyes embereknek, 
úgy egész nemzeteknek vidor életet ad ’s egyedül adhat, itt nem 
csekély fokon áll. — A’ szigetinek’ soknyelvüségéről azt értet
tem , hogy itt a’ magyar szó német, orosz ’s oláh nyelvekkel 
igen zavartatik; de most öntapasztalásom után szólva azt mond
hatom, hogy ez csak csekély mértékben történik, ’s hazafiúi 
buzgósággal kell áldanom az egyházi 's megyei kormánynak ez 
iránt tett bölcs lépéseit 's örvendő szívvel jelenthetem, mikint a’ 
varosban már az egyesült görögöknél is, kiknek itten foraneus \i- 
cariusok vagyon, az egyházi szónoklatok magyar nyelven történ
vén, a’magyar szó nem csak ébredez, hanem mintegy fölemelked
vén már uralkodóvá is lett. Az úri rend’ társalkodási hangja meny 
nyíre hajlik a’szellemihez, annyira telve magyar szívességgel is, 
’s ennek nem lehet nem kedvesen halni a’ jövevényre. E’ város 
nak intézetei között nem lehet elhallgatni a' jótékonyságáról 
ismért mélt. gr. Buttler János ur’ nagylelkű adományából a’ ref. 
collegiumban fölállított jogiskolai intézetet, melly az idén nyittatott

Ívok szembeszökők és félre nem magyarázhatók, az erkölcsi ta
nulság pedig a’ tett áldozatokért elég pótlék. Azért, ha honunk
ban még kevés újítás hajtathatott végre, ne gondoljuk, hogy azok 
mind vagy ki nein vihetők, vagy létre hozatni nem fognak, hanem 
le£ \ünkDinkább annál nagyobb buzgalommal, de egyszersmind vi
gyázattal is, hogy csak az alkalmatos újítást fogadjuk el, ’« leg
inkább hogy a’ kivitelben ne hibázzunk. Ne gondoljuk például, 
hocv nővel*a’ Vaskapu’ szirtci eddig ki nem hányattak,  azok tel
jességgel ki sem hányathatók. Jő majd, ki elég tudománnyal a 
tapasztalással fog hozzá, nem mint

D icilu r A m p h io n , ih e b .n a c  con d itor  »rc i« ,
Sa*» m orerc  io n »  le íl i id in ii  , e t p r fc e  blanda

D u ccre  quo T tlle l. .
hanem valóban, múlegeses, a’ nélkül hogy a’ budapesti -  e öröm
mel mondhatom már, a’ pozsonyi -  alló-lnd úgy á llasdana, mint 

‘ l é n i á i m  íróivá; a ’ nélkül hogy a ’ fel ország kiasszck, 
d F m é g  egy jobbágy-telek sem; ’s a' kiről majd nem csak egy 
kis versfaragó regélheti,  hanem a ’ történetíró .a komolyan el-
mondhatja: , ,  .

V „ k a Pu *»lU D unánk*; )ó S  S  ’• Í c l . . . b .d , . , .
■S krl fo ldráw nck  n j ú  b o ld o g u l« « »  k»pul

A’ itfrkettlv.
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mejr. Szinte illő megneveznem egy más nemes czélt is, mellyel 
itt a’ koldulás’ eltörlésére némelly önkint vállalkozott honfiak' 
\s leányok’ játékszini egyesülete tűzött ki magának, nielly a’ 
nélkül, hogy legkisebb visszaható nyereségre tartana számot, 
oda törekszik, hogy az egykor teljes erőben kifejlendő ember
baráti vállalatot hacsak kezdetbe is vegye. Valóban szent ’s 
nemes czél ez! egyszersmind ollyan, melly a’ szellemi ’s er
kölcsi körben a’ szigethiek’ jeles műveltségét tanúsítja; mert 
azonkívül, hogy e’ játékszini előadások a kellemes estidő’ töl
téseihez tartoznak, egyszersmind mutató tükrei egy fensőbb 
állásra való emelkedési igyekezetnek is. Fejezetül legyen szabad 
az ide főkép vásárok’ alkalmával gyűlő orosz ’s oláh népcso
portok’ characteréről egy pár szót szólanom. Az oroszok meg
lehetősen csendes viseletűek, ’s a’ mi nyerseség van bennök, 
az nem erkölcsi romlás, hanem a’ jobb’ és nemesb’ nem isme
résének ’s bárdolatlanságnak keserű gyümölcse. Ellenben az 
oláhok’ fő vonása a’ vidámság, melly a’ szabadságvággyal 's büsz
ke rátartással vegyülten őket az akaratosságra, önkényre ’s 
engedetlenségre teszi hajlandókká; szóval: mennyire aláza
tos és szolgai az orosz, annyira szabad ’s büszke itt az oláh. 
Ez azon rajzkép, mellyet rövid itt mulatásom után az illyenek’ 
olvasásában ’s tudásában gyönyörködő t. ez. közönségnek ad
hatok. D u lisk o v its .

Horváth József néhai kalocsai kanonok’ ala
pítványa ’s ezen épült jutalomkérdés.

Ezen alapítvány’ czélja a’ magyar nyelvnek a’ religiói tár
gyakban művelése ’s tökéletesítése. Tudniillik, a’ nemeslelkű 
alapító’ végintézete szerint, bizonyos summa’ kamatjából eszten- 
dónkint azon, egyedül magyar nyelven iró tudós nyerend jutal
mat, kit erre, jelesen dolgozott theologiai, főkép pedig a’ ke
resztény erkölcsöt tárgyazó munkájáért, a’ pesti theologiai kar 
legérdemesebbnek Ítél. E’ végett három egymásután következő 
esztendőben jutalomkérdések fognak feladatni; a’ negyedik esz
tendőben pedig, kérdésfeladás nélkül, azon munka’ Írója fog meg- 
jutalmazlatni , melly a’ közelebb lefolyt négy esztendőben ma
gyar nyelven kiadott theologiai munkák között, a’ közönség’ vé
leménye ’s a’ theologiai kar’ ítélete szerint, legjobbnak találta
ik . A’ feladandó kérdések’ kidolgozására egy esztendő fog en
gedtetni. A’ megjutalmazott feleletnek külön vagy valamellyik 
folyóiratban a’ szerző által kell kiadatnia. Ezenfelül a’ b o l d o 
g u l t  a l a p í t ó n a k ,  mint önmaga megjegyzé, é p e n  nem 
s z á n d é k a ,  h o g y  e me ’ t h e o l o g i a i  t á r g y a k ’ í rói  ré-  
g e n t e  v a g y  ú j a bba n  f e n f o r g ó  ’s haj  s z á l  h a s o g a t ó  
k é r d é s e k e t ,  mé l y  e s z  m é l k e d é s e k e t ,  v a g y  h o má 
l yos  f e j t e g e t é s e k e t  s é r t e g e t ő  k i f e j e z é s e k k e l  és  
h a r c z o l ó  t o l l a l  v i t a s s a n a k ;  mi n t h o g y  e z e k  a’ ke-  í 
r é s z t é  n y r e l i g i ó n a k  f e l s é g e s  m é l t ó s á g á t ,  me l l y-  
nek k ü l ö n b ö z t e t ő  ez í me r e  a’ s z e r e t e t  és b é k é s é  g, 
i g e n  l e a l a c s o n y í t j á k ,  ’s t e r j e s z t é s é t  g á t o l j á k .  
Óhaj t j a  t o v á b b á  az a l a p í t ó ,  h o g y  e z e n  t h e o l o g i a i  
t á r g y a k ’ i rói  óják m a g o k a t  a’ h í me z e t t ,  v a g y  c s o n 
kí t ot t  és  e l d a r a b o l t  s z a v a k k a l  z a v a r t  í r á s mó d t ó l ;  
mi v e l  ez a’ ma g y a r  n y e l v e t  t e r m é s z e t e s  e r e j é b ő l  
és  s z é p s é g é b ő l  k i v e t k ő z t e t i ,  m e g h o m á l y o s í t j a  ’s 
é r t h e t e t l e n n é  t esz i .  Ezekhez képest az említett theologiai
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kara’ dologhoz értőket a’ kővetkezőkre figyelmezteti: Ámbár
u haza 's egyes polgár , a' jelen 's jövő elet boldogsága nagy 
részint az egyházi s polgári törvények iránti engedelmesség- 
fól fü g g : a köz tapasztalás szerint mindazáltal e törvényes 
elöljárók iránti engedetlenség annyira elhat aim azik, hogy a 
szomorú következésektől méltán tarthatni. Ez okra nézve olly 
értekezés kívántatik, melly 1) az engedetlenség3 természetét 's 
nemeit, különböző módját s lépcsőit, korunkhoz alkalmazva, 
a' koz életből előterjessze ; azután annak gonoszságát megmu
tassa , s ama rósz következéseket, mellyekel az engedetlen
ség már szü lt, vagy szülhet és idővel bizonyosan szülni fog, 
elöszámlálja; végre pedig az engedetlenség3 okait felfodözze, 
's ezen okok' elhárításának módját leírja. Ellenben 2) az en
gedelmesség' értelmét meghatározván, annak kötelező 's indító 
okait nyomosán előadja ; 's valamint a' kötelező okokkal ellen
kező kétségeket 's kifogásokat megczáfolja, úgy az indító okok’ 
akadályait elhárítsa. M ivel pedig a3 nemzet- 's honszeretet és 
az anyuszent egyházhoz viseltető fiú i tisztelet méltán az enge
delmesség' indító okai közzé számíttatik ; fejtessék ki: mi ér
tetik a3 nemzet- s honszeretet és az anyuszent egyház iránti 
tisztelet által? és mi nem tartozhatik ezek3 körébe ? Végre mu- 
lallassék meg, hogy nemzetünket ’s hazánkat tartozunk sze
retni; az anyaszentegyház iránt pedig kötelességünk tisztelet
tel viseltetni. —  A’ legjobb munka’ jutalma 250 forint ezüstben. 
A’ pályairatok’ beküldésének határnapja, mellyen túl senki’ mun
kája el nem fogadtatik,augustus’ 28-ka 1839-ben. Minden pályázó, 
munkáját idegen kézzel és tisztán írva, lapozva ’s kötve név nél
kül tartozik a’ theologiai kar’jövő esztendei dékánjához, nt. ifjabb 
Szabó János úrhoz küldeni. A’ munka’ jelszava legyen a’ szerző’ 
nevét rejtő levélre is írva. — Pesten, augustus’ 15 kén 1838. — 
A’ theologiai kar’ nevében Szilasy János s. k., ugyanazon kar’ 
dékánja.

E l e g y .

A' Satirist Írja: „Nem sokára már éjünk nappallá fog vál- 
tozlattatni előkelő világunk által. Somerset herczegné nemrégiben 
r e g g e l i t  adott, melly e s t e  hé t  ó r a k o r  kezdődött.

Az esküttszék előtt Devonban minap egy férjfiú állott 
kétszeri házasságért bevádolva. I8 llben  Hemlok fárában egy 
viselős nőszemély őt esküvel nevezé gyermeke’ atyjának. Ő taga
dd nemzőségét; debefogaték, ’s minthogy fizetni nem tudott, a’ 
papi törvényszék választást liagya neki, az illető személyt el
vennie, vagy a’ tömlöczben ülnie, ü  az elsőt választá, de a’ 
mint esküvő után a’ templomból kijöttek, a’ menyasszony a’ ma
ga utján , ő pedig haza ment. Azóta soha sem láták egymást. 
Mintegy 10 év előtt az ember egy más asszonnyal kelt össze, ki
vel szerencsésen élt. Közben az első elszegényedve a’ község’ 
terhére esett, ’s a' szegények’ ügyviselősége az ember ellen két- 
nejűségi vádat emelt. Az esküttszék’ elnöke nyomosán a’ pa
pi szék ellen nyilatkozott, hogy illy körülményekben egy há
zasságot erőszakkal kényszerítettek, ’s kimondá a’ reménysé
get, hogy illy durva visszaélések ezentúl nem fognak türetni. 
A’ törvényszék a’ vádlottat vétkesnek taiálá ’s — e g y  órai  
fogságra itélé.

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.



A’ phi 1 o s o p h i á l* ő 1
philosophá 1 Csaplovics.

!• §• Philosophia annyi mint a’ bölcseség’ „szeretete“ ; ’s 
a' philosopliusok eleinte sop/ri-nak azaz bölcseknek neveztettek; 
Pythagoras volt az első, ki magát szerényen csak a’ bölcseség’ 
„szeretőjének, kedvelőjének“ nevezte. Utódai megtarták ugyan 
a’ szerény nevezetet, de nem a’ szerénységet. Ugyanis csak a’ 
legvastagabb szerénytelenség szólhatott igy: „Csak akkor lesz 
jó élet a’ világon, ha a’ királyok philosopliusok, vagy ha a’ phi- 
losophusok királyok lesznek“. (Plato..) — Kel l e még több tanú, 
midőn e’ koronakövetelők’ beszéde maga eléggé hirdeti bölcse- 
ségöket? Királyok akarnak ezen urak lenni (nem épen rósz gus- 
tu s!), holott semmi józan ember, annál, kevésbbé egy bölcs, sem 
akarhat azzá lenni, a’ mire teljességgel nem alkalmas. Hiszen 
csak ennek híjával volnánk m ég, hogy a’ földi nyomorok’ mér
téke csordultig megteljék ! Az ég őrizzen meg minket ’s az egész 
világot a’ philosophusok' kormányától, miilyenek t. i. ezek a’ 
valóságban. A’ philosopliusok’ határtalan bölcseségének példáit 
nyomban látni fogjuk.

2. §. Előlegesen is azt kérdem: miben állhat ’s kell állania 
sajátkép és okszerűleg az ember’ bölcsesegenek? — Felelek: íté
letem szerint nem egyébben, mint olly okos magaviseletben, 
melly által az ember mind maga boldog legyen , mind másokat 
boldogítson; azaz, hogy józanul, értelmesen, kellemesen és 
erkölcsösen éljen. Sit mens sana in corpore sano. Ide tartoznak 
a’ testnek ’s a’ léleknek minden szükségei, ’s mindkettő’ bajai’ 
orvoslatának tudása. A’ test táplálatot, ruházatot és hajlékot 
kíván; a’ szellem pedig szellemi táplálatot, vagyis hasznos és 
földerítő tanulmányokat. ’S mivel mindenki egyszersmind az em
beri társaságnak egyik tagja, igyekezzék annak hasznos tagja 
is lenni, azaz ne bántson senkit, ’s töltse be helyét egészen, más 
szóval: kiki teljesítse kötelességeit. Ez az, mire a’ philosophiá- 
nak tanítnia kellene.

Cicero igy szól (Orat. I. 49.): „Philosophus est, qui studet 
omnium rerum huinanarum divinarumque vim, naturam, causas- 
que nőssé et omnem bene vivendi rutionem lenere.“  'S ismét 
(Tűse. Quaest. 1 .1.): „Omnium artium, quae ad rectum vivendi 
viarn per liner en t, ratio et disciplina studio sapientiae, quae phi
losophia dicitur, continetur.“ —

A’ philosophiának egész bélyege tehát annak szükséges és 
hasznos voltában határozódik. E’ nézet’ helyességét, reményiem, 
a’ philosophusokat kivéve, semmi józan eszű ember sem fogja 
tagadni. —

3. §. És miben áll ez a’ „bölcseség“, ez a’ „philosophia“ 
valósággal? — Már Cicero igy irt (De Divinat. II. 58.): Nihil 
lám absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosopho- 
rwm.“ — És Varró még keményebben: „Nemo aegrolus (azaz 
delirans) quidquam somniat lam infandum , quod non aliquis di- 
cat p h ilo s o p h u s — E’ két bókolatra aligha fognak igen büsz
kélkedni a’ philosophusok; ámbár én nem állok jót, hogy ők, ma
gas bölcseségökben, ezeket is merő hizelkedésekül veendik. —

Igen régi baj tehát az, miszerint az emberi elme, a’ helyett

hogy hasznos vizsgálatokra adná magát, mire pedig olly sok 
oka van, sőt mire őt a' mindennapi szükség szorítja, hiú agy
remek után indúl, ’s ez által magát nevetségessé, sót épen utála
tossá is teszi.

4. §. Mennyire igazok volt Cicerónak és Varrónak, kiki 
könnyen megyőződhetik Brucker' História philosophiae (Lipcse, 
1790) czímű munkájából, mellynek sajátkép „História deliriorum“ 
czímet kellene viselni, — ha csak gyomra nemigen émelygős. 
Halljuk bár a régi görög sophislákat: mikről s miképen szoktak 
ők vitatkozni.

„Epimonides ezt mondja: minden cretai hazug; ugyde ő 
is cretai: tehát hazudik, tehát a’ cretaiak igazmondó emberek, 
tehát ő is igazat mond, midőn azt mondja, hogy a’ cretaiak ha
zugok: ezek tehát valósággal hazugok.“

„Ez az ember azt mondja, hogy hazudik 's ebben igazat 
szól. Midőn tehát azt mondja, hogy ő igazat szól, hazudik; 
ugyde ő épen azt mondja, hogy hazudik ’s ebben igazat mond; 
tehát ő valósággal hazudik.“

„Midőn te valami dologról szólasz , ez keresztülmegy a' 
szádon: tehát ha szénásszekérről szólasz, a’ szénásszekér keresz
tülmegy a’ szádon.“

„Ha egy fő valahol van, az a’ fő nincs nálad; ugyde egy 
fő csakugyan van valahol, tehát ez a’ fő nincs nálad, követke
zésképen neked nincs fejed.“ —

5. §. Méltó kó'velökre találtak utóbb a’ sophisták négy sza
zadon keresztül (mintegy 1100 — 1500 K. u.) az úgynevezett 
scholasticusokban. Az ekkori philosophusok olly sokat tartottak 
az ész’ balgatagságira, hogy azokat, kik ezekben legnagyobb für
geséget és ügyességet mutattak, „doctor irrefragabilis — solen- 
nis — fundatissimus — resolutissimus — seraphicus — angelicus
_sublimis — invincibilis — perspicuus“ stb. czímekkel illetnék.
És valljon miket fürkésztek, mi felől és mikép okoskodtak ezek 
a’ gyönyörű doctorok? íme egy pár kérdésük és themájok :

„Micsoda nyelven beszélnek az angyalok? ,,K' kérdés telett 
az olasz tudósok 50 esztendeig czivakodtak 's egész könyvtára
kat firkáltak össze, egyike azt mutatván meg, hogy az angyalok 
görögül, másika azt,  hogy zsidóúl beszélnek. — V nagy „an
gyali“ doctor (ugyanezért neveztetve igy) 312 folio ívnyi mun
kát irt össze az „angyalok' természetéről“ olly határozottság
gal, mintha velők sok ideig társalkodóit volna. A lobbi közt 
megmutatá, hogy az angyalok mindennap reggel sokkal okosabbak 
mint estve, hogy több ezeren tánczolhatnak egy lo’ hegyen, a 
nélkül hogy egymást nyomnák ’s I. efl. -

Továbbá: valljon olly embernek, kinek csak fe l  lelke v o - 
na, lehelnének e ^ g o n d o la t i ,  's ha nem, m.kep mondathat-
nak ki a’ fél gondolatok? stb. . .  ..

6 «. A’ nominálistúk és realisták 450 egesz evg  ' " 
1500ig) harczoltak a’ felett, valljon az universaliák le.ezl.elm-k e 
particulars nélkül? tehat, például, lm lehetséges e a .a, ka, 
eszméje, mielőtt maga a’ farkas Irttneii . * .
gyakran a’ legrútabb szidalmak, sót néha 5 k .d - s  bota é .
ü r é v é n e k  MOI. i. folytak, M> " • «  * ■“ “ * "  ^
m<| ,  a .bekel keptak, hanem e*;ik é . má.,k
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7. §. Egynek tartalék a' legszebb ’s legföloldhallanabb kér
dések közül e’ következő: valljon a’ malaczot, melly kötélén ve
zettetik a’ vásárra, a’ kötél tartja e vagy a’ kéz (an porcus, qui 
ad venalitium agitur, ab homine aut a funiculo teneatur)? — 
A’ spanyol Peter tévé a’ következő fontos felfödözéseket: hogy 
senki és semmi egy zsákban megharapják egymást; hogy az an- 
tichristus és annak szamara a’ chimaera' szülöttei; továbbá, hogy 
non nonhomo nonpossibiliter non cu rrit; — végre, hogy quod- 
libet qualibel de qnolibet la ti seit ipsum esse ta le , quale ipsum 
e s t; melly utóbbi lefordíthatatlan.

8. §. A’ skot Duns János mestere volt a’ v i l á g o s  defini- 
tioknak. Illyenek például:

„P rax is. Est actus alterius potentiae quam intellectus, na- 
turaliter posterior intellectione natus, debens elici conformiter 
rationi rectae ad hoc, ut sit actus rectus.“

„Fruilio. Est actus inhaerendi objecto propter se , quem 
concomitatur delectationis quietatio.“

(luielatio . Est actus ultimate terminans potentiam, in 
quantum potentia Se ipsam terminat actu suo.“

Nem úgy rémlik e az embernek, mintha valamelly bolond- 
házból kiugrottat hallana*? Pedig ez egy igen nagy philosophus 
volt, tehát szinte koronapraetendens.

9. §. Egy barát (monachus) a’ felett vitatkozók: an detur 
minima aqua, quae requiritur ad baptisandum, et minima, quae 
non exigitur*? maxima, quae requiritur, et maxim a, quae non 
requiritur? quae nec su fficit, nec requiritur? minima, quae 
sufficit nec requiritur? minima, quae nec sufficit, nec requi
ritur? —

10. §. Mások azt feszegették: valljon Isten az embernek 
öngyülöletet parancsolhat e , ’s önszeretetet és tiszteletet meg
tilthat e? — valljon e’ világot jobbnak teremthette e? — vall
jon a’ teremtő-erőt másra ruházhatja e? — valljon a’ történ
tet nem-történtté ’s igy az asszonyt szűzzé teheti e? — valljon 
az emberek a’ feltámadás után esznek és isznak e ’s mit? sültet 
e vagy főttet, mi hideget, meleget, nyerset?... ’stb.

Orvosok azt kérdezők: an complexio sit substantia vei acci- 
dens cum ejus appendilio ? an unum sit membrum principale, vei 
plura cum adnexis ? an caput sit factum propter cerebrum, vel 
propter ocnlos? — an sanitas sit species specialissima cum ad- 
nexo? ’stb.

11. §• De elég. Elhallgatom egész seregét a’ botor, illet
len, mocskos, sőt istenkáromló kérdéseknek, mellyeket ezen kor’ 
philosophusai ’s theologusai felhánytanak. Ezeken mi nevetünk, 
nemde? ’s méltán, valamint a* régiebb kor’ boszorkánypöreit is 
méltán nevezzük vérengző ostobaságoknak. De kérdés, nincsen 
e szintannyi okunk, más philosophusokat is nevetnünk, azaz, 
ha valljon a’ többiek bölcsebbek ’s igy az uralkodásra alkalmasab
bak voltak e mint amazok? Hadd lássuk.

12. §. Minden időben sokat vesződtek a’ philosophusok a’ 
világ teremtésével ’s mindenkép erőködtek azt úgy leírni, mint
ha valóban jelen lettek volna. De milly képtelen és balgatag hy- 
pothesisek jöttek itt napfényre! Már Democritus és Epicurus ál
modoztak ez atomusokról. Gussendi (szül. 1592.) fölmelegítette 
e tanílmányt s jóformán ki is foltozta. Szerinte az egész min- 
denség öröktől togva tele volt fölötte picziny, oszthatatlan, de 
mégis merő, gömbölyű és szögös, nagyobb és kisebb testecs- 
kékkel, mellyek mindenféle irányban ’s a’ legnagyobb sebesség
gel futostak keresztül és kasul. Egy iliyen jószágocska egyszer 
eheszti az utat, másikba ütközik, ez és valamennyi megzavaro
dik s összeáll a világ! Kell e a' világ' születésének világo
sabb megfejtése ?! —

Des Cartes (Carlesius szül. 1596.) kedvét leié e’ tréfában, 
az atomusokból megannyi forgattyúkat vagy örvényeket csinált, 
’s igy a’ világ’ összeállását ő is segítette.

Leibm lz  (szül. 1646.) ezekből alkotá monas-ait, mellyek 
szinte oszthatatlanok, de egyszersmind minden testi tulajdonoktól 
— területtől, nagyságtól, alaktól, súlytól mentek ’s igy merő 
mértani pontok, vagyis semmik, voltak. És mégis merő illy 
semmik’ sokaságából állt össze a’ világ! — Mindezen semmik 
képesek gondolkodni, mit a’ buta atomusok nem tehettek, ’s 
négy osztályba soroztainak. Első osztály: az Isten’ lelke; má
sodik: az ember’ lelke; harmadik: az állatok' lelke; negyedik: 
a' többi testek’ elemei. Ez utóbbiak’ gondolkodása azonban örök 
kábultság; az állatok már világosabban gondolkodnak; az em
berek még világosabban; az Isten tökéletes és teljes világos
sággal. — E’ szerint a’ kövek is gondolkodnak ;  de igen butául; 
innen történik, hogy a’ házfedélről leeső kő vagy tégla a’ maga’ 
ostobaságában a’ netalán épen elmenő {városbiráját is agyonüt
heti ; innen kell kimagyarázni azt is, hogy minap a’ Duna Buda
pestet elöntötte, mivel t. i. a’ Duna merő ostoba semmikből, azaz 
negyedik osztálybeli monasokból, á ll! — ’S az iliyen bolondok 
akarnak királyok lenni!

13. §. Mit mondanak a’ nem-philosophus, tehát a’ király
ságra alkalmatlan olvasók e’ dőreségekhez, mellyek pedig az 
iskolákban a’ legnagyobb komolysággal mint a’ legnagyobb phi
losophusok’ igazán pholosophiai, ’s igy minden tiszteletre és hi
telre méltó vélekedései taníttattak ’s részint taníttatnak? — Nem 
juthatott e e’ nagy-eszű bölcseknek , kik minden áron a’ világ' 
teremtését akarák kilesni, semmikép eszökbe, azt kérdeni ma
goktól: valljon honnan, ki által és mikép lettek, származtak te
hát az atomusok, a’ monasok? — Avvagy nem taníthatták volna 
e szinlannyi bölcseséggel: hogy az égből több éjen és napon 
át merő kövek és agyag hullottak esőképen alá, mellyekből az
tán e’ világot angyalok rakák össze, ’s hogy a’ teremtő, nagyobb 
segedelemül, oldalaslag még egy derék mész- és téglaégetőt is 
állított fel? —

Komolyan szólván: ezen eszes fők nem juthattak e végtére 
is azon gondolatra, mellyet én részemről a’ legokosabbnak tar
tok, hogy t. i. csak eszelős fő vetemedhetik azon ötletre, hogy 
a’ világteremtésf, melly embernek teljességgel kifürkészhetetlen, 
kilesni ’s kifürkészni akarja? — Mellyik józan ember fog pél
dául valaha azon gondolatra vetemedni, hogy a’ mi Kárpátjain- 
katChinába vagy Sahara’ homokpusztáiba tegye által? A’ világ’ te
remtésének megtudása pedig ennél csakugyan nem kisebb feladat.

14. §. Szintúgy az emberi lélek elejétől fogva a’ legfárad- 
ságosb vizsgálatok’ tárgya volt, egyszersmind alkalmi ok a’ 
legvadabb ötletekre. Ezek közzé tartozik Pythagoras' ismére- 
tes lélekvándorlása (metempsychosis). Szerinte t. i. a’ lélek egy 
testből a’ másikba költözik, még pedig minden megválasztás 
nélkül most egy emberébe, majd egy állatéba ’stb., mig a’ para- 
dicsom^ ajtajához szerencsésen elvergődik. Plato úgy vélekedett, 
hogy e’ vándorlat, e’ ki- és beszállás, t iz  e z e r  egész eszten
deig tart; — már pedig Plato ugyancsak hatalmas egy philoso
phus volt, sőt épen a’ legelső koronapraetendensj következés
kép a’ mit mond, hinnünk kell. Kár azonban mégis, hogy sem 
egyik sem másik elhatározottan nem mondja, valljon a’ léleknek 
épen nem marad e semmi szabad választása újabb beszállásakor, 
hanem kénytelen nagybúsan a’ legelső testbe, hol épen lélek- 
üresség van, bebotorkálni. Mert az első esetben feltehetnők, hogy 
a’ lélek, folyvást előrehaladva, mindig jobb-jobb szállásokat ke
res, és hogy igy egy malacz' lelke, például, legelőször is egy 
kéményseprő’ testébe igyekszik jutni, s igy tovább mindig ne-
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mesebbekbe, egész a’ nagyságosokig és méltóságosokig, honnan 
aztán ki lehetne magyarázni, miért bir némellyik ez utóbbiak kö
zül is némi malacztulajdonságókkal. _

(Vége, következik.)

Nyilatkozás Priesznitz Vincze felől.
( « r ä f e n b e r g ,  jul. 20. 1838. Ha mindannak, mi egy, eu 

ropaivá leendő helybeliséget illet, közérdekűnek kell lenni: ak
kor kiváltképen azon, a’ műveltség’ történeteiben korszakot tevő 
eredmény, melly a’ legrészletesb földabroszokon is még hiába 
keresett Gräfenberg nevű hegyi falucskát a’ mostani idő’ legneve- 
zetesb helységeinek sorába emeli, épen úgy ismétlőleg a’ nyil- 
ványosság korláti’ elébe tartozik  ̂ mint maga a’ vizgyógytan ál
talában. Ezt itt Önnek messze elterjedt lapjában kifejezni annyi
val inkább kötelességöknek tartják az alulírottak, mivel — úgy 
hiszik — elfogulatlanul és dologismérettel Ítélhetnek olly tárgyról, 
melly az egész embernemre nézve nagy fontossággal bir. Távol 
vidékekről csaknem egy időben találkozván össze itt az alulírot
tak, Priesznitz Vinczének a’ vizgyógyításban olly sokképen ki
tüntetett bánásmódjával a’ hely’ színén jobban megismérkedendők, 
már korán kellett, a’ kölcsönös fürkészel’ utján találkozva, érez
niük annak szükségét, hogy mindenfelől tett észrevételeik’ és 
tapasztalataik’ kicserélendő közlése által a' mindegyiküknek ki
szabott mulatási időt minél hasznosabbá tehessék. A’ készség, 
mellyel a’ nagyszámú tiszteletreméltó gyógyvendégek velünk bi- 
zodalmasan közlött kortörténeteik ’s egyéb utasításaik által e’ 
részben segedelmünkre voltak, megkívánja — niint előmozdí
tója ittlétünk’ orvosi czéljának — mindnyájunk’ hálás elismerését. 
Amaz észrevételek- és kölcsönös közleményeknek szentelt több 
hónapi idő után ’s azon kikötéssel, miszerint illető helyen ’s an
nak idejében terjedelmesebb értekezési bocsáthassunk nyilványos- 
ságra, nem késünk, azon eredményeket, mellyeket collegialis 
összejöveteleink’ alkalmakor lélekisméretes fürkészés után nyer
tünk , röviden előadva köz hírré tenni ’s kifejteni, a’ mint kö
vetkezik :

Láttunk mindkét hidegviz-gyógyintézetben, t. i. Gräfenberg- 
ben és Freiwaldauban ( Priesznitz és JVeisz alatt) fájdalmas 
gyuladásokat ’s mind engedő mind váltó bélyegú lázokat a’ 
priesznitzi módszernek egyedüli alkalmazása által sikeresen gyó
gy íttatni; — valósulva láttuk, hogy megrögzött gyomornyavalyák, 
csúz, köszvény, görvély, májbetegségek, bujasenyv és higany
kor , mellyek minden előrebocsátott orvosi fáradozással maka
csul daczoltak, itt amaz egyszerű gyógymód által vagy teteme
sen enyhíttetnek, vagy meggyógyíttatnak; — láttuk, mikép már 
jóformán előhaladt, hasfájdalmakban gyökerezett, mellbetegsé
gek tetemesen javullak, és idegbajok, mint méhgörcsök, idült 
fejfájások, néhány esetben a’ fothergilli arczfájás is, tökéletesen 
megenyhültek, sőt még a’ szélhüdések sem állának ellent a’ viz- 
gyógyerőnek ; különféle eredetű megrögzött csontfajdalmak is 
itt részint mar tökéletesen meggyógyítlattak, részint szemláto
mást javulásnak indíttattak. Továbbá meggyőződtünk, hogy e' 
gyógymódnál a’ betegek’ erői jobban kímélteinek, mint akarmelly 
másnál, ’s képesekké tétetnek, azon visszahatásokra, mellyek 
a’ legnevezetesb elválasztó bőrkiütésekben, láz-, vizelet- és bél
bajokban mutatkoznak; — végre, nem szorítván magunkat az 
itten tett észrevételekre s tapasztalatokra, kirándultunk néhány
szor a’ környékbe, ’s olt olly emberekkel ismerkedtünk meg, kik 
leginkább idillt köszvény vagy más nyavalyák allal megszállalvan

S G |áfenbergben már 1828ik évben s későbben gyógv.tlatvan, 
mindez óráig egészségesek, — Így tehát az ezen módszer’ 
nenielly ellenségeitől támasztott ellenvetést, mintha az nem ala 
posan és tartósan segítene, megerőtlenítik.

Mindezen örvendetes gyógyeredmények nem rekedt kórszo
bákban, nem gyógyszervegyítékek , sem eledeltóli megtartózta
tás által ’stb. nyerettek ; — hanem szellójarta szobákban, kris- 
talytisztaságú fürdőkben, illatozó halmokon és hegytetőkön, eróa 
eledel ’s bő ital mellett, a’ hegyi források’ életujilólag zuhogó 
vizsugára alatt érezék a’ betegek fájdalmaik’ szünését. — Ennél
fogva csodálhatni e, hogy a' Gräfenbergben levő gyógyvendégek' 
többségénél, kiknek nagyobb részint az előrebocsátott, gyakran 
évekig használt orvosi segély’, ugyszinte a’ legmagasztaltabb 
ásványos források’ elégtelenségéről okuk van panaszkodni, ’s 
most már ez életvidító gyógymódnál bajaikat múlni látják; — 
csodálhatni e, kérdjük, hogy nálok az uj gyógymód ’s ennek ala
pítója iránt lelkesedés mutatkozik, melly belölök gyakran olly 
szózatokat csúsztat ki, mellyeket az el nem fogúit vizsgáló tel
jességgel nem hagyhat helyben? így a’ többi közt Gräfenbergben 
nem ritkán hallható azon nyilatkozás, hogy „Priesznitztzel szük
ségképen el kell veszni áldásos találmányának is az emberi
ségre nézve, mert csak ő képes vele-született tehetségeinél 
fogva minden egyes kóresetben gyógymódjának k e v é s  főpont
jait úgy összeilleszteni, hogy egyszerű forrásvíz és izzasztas ál
tál olly nagyot, sőt sejdítetlent vihessen véghez.“ — Efféle ál
lítások, mint a'mellyek a’ háladatosság'nemes ösztönéből ered
nek, csak menthetők, de soha sem igazolhatók. Mert hogy azo
kat helyben lehessen hagyni, kevéssé kellene beavatottnak lenni 
az emberiség’ képzésfolyamának történetibe; kétségbe kellene 
esni, a' múlt és jelen’ minden tapasztalásinak ellenére, annak 
előhaladásán, ’s félrevetni tökélyesülhetésének számtalan, az 
idők’ folytában gyűjtött bizonyítványait. Sőt inkább a' fölfedező 
sek’ és találmányok’ története nyilván tanít bennünket, hogy azok 
mindnyájan, a’ haladás’ törvénye alatt lévén, nagy módosítások 
és javításokra képesek. Mert midőn Gullenberg és SchöfTer a’ 
könyvnyomtatást feltalálták, talán épen olly kevés sejtésük volt 
a’ mai gyors-sajtók- és stereoty pókról, mint a’ milly kevéssé ál
modó meg Hele Péter egy angol időmérő' lehetségét, vagy a’ 
milly kevéssé gondolt a’ földi telescopok’ nagy feltalálója Frau 
enhofer-féle refractorokra. Az emberi tudás’ kifejlésfolyamanak 
e’ jótékony törvénye tehát kétségkívül Priesznitz’ találmányara 
is alkalmaztatható , ’s jogot ad, a’ már örvendetes eredmények 
mellett, még mindig szebb reményekre, mellyek némelly részben 
már teljesültek is Weisz József’ Freiwaldauban épen («räfenberg 
mellett fekvő, nem csekély haladásra mutató, hidegviz-gyóg) 
intézetének létesülése által. Milly czélszerii lehet a’ vizgyógy- 
módnak más valamelly gyógymóddali összekapcsolása, hogy a’ 
gyógyulás sebesebben haladjon, s nem sikerüli esetek minél rit
kábbak legyenek: a’ jövendő időnek kell megmutatni. Minden 
esetre alaposan reménylhelni, hogy minél inkább szivükre veszik 
előítélettől ment orvosok ezen, az egy etemi egészség’javara nézve 
olly igen fontos ügyet, ez annal inkább és folyvást örvendetes 
sikert és szünellen tökélye#»iilést várhat.

Ha Ön, a’ vizgyógyitast illető számos iratok mellett, meg 
e’ közleményt a’ nyilvanyossagra érdemes bizonyítványul tekinti,
s lapja’ hasábjain annak helyt enged: úgy kívánságukat .-Irren 
deliek: dr. Wagner A., az ötödik orosz pattantyús brigád or
vosa; dr. Poseritz, Iglóbol (Magyarországból); dr. U rÍgért
jeim. Charlottenburgból; dr. Hrnnner, Winterlhurból. ( M g.
Ztnng.)
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Statustisztek' fizetései Éjszakamerikában.
Az elnök (praesidens) kap évenkint 25,000 tallért és sza

bad lakást (az úgynevezett „fehér házban“;» az alelnok 5000 
tall, lakás nélkül; a’ statustitoknok 6000 t. ; a’ kincstár’ titok- 
noka 6000 t .; a' hadi titoknok 6000 t .; a’ tengerészeti titoknok 
6000 1.; a’ főpostamester 6000 t . ; a’ statusügyvéd 4000 t .; a’ 
főirnokok az elnöki ’s ministeri hivataloknál rendszerint 2000 t., 
az alirnokok pedig 600—1500 t. Továbbá az egyes statusok’ 
kormányzóinak fizetései illy renddel következnek: Maine st. 1500 
t .; Uj-Hampshire st. 1200 t . ; Vermont 750 t .; Massachusetts 
st. 36662 . t .j  Rhode-Island st. 400 t . ; Connecticut st. 1,100 t . ; 
Uj-York st. 4000 t .; Uj-Jersey st. 2000 t . ; Pennsylvania st. 
4000 t . ; Delaware st. 1333% t . ; Maryland st. 2666% t . ; Vir
ginia st. 333373 t . ; Éjszak-Carolina st. 2000 t .; Dél-Carolina 
st. 3500 t .; Georgia st. 3000 t . ; Alabama st. 3500 t . ; Missis
sippi st. 2500 t .; Louisiana st. 7500 t . ; Tennessee st. 2000 t. ; 
Kentucky st. 2500 t .; Ohio st. 1000 t .; Indiana st. 1500 t . ; 
Illinois st. 1000 t .; Missouri st. 1500 t . ; Michigan st. 2000 t . ; 
végre Arkansas st. 2000 t. — Egyes statusnak az alkotmány sze
rint a' maga’ részére sehol sem szabad követséget tartani, sem 
önálló szárazföldi vagy tengeri hadsereget; az egész egyesület’ 
diplomatái ügyvivőinek fizetései pedig következők: t. i. a’ tel
jeshatalmú ministerek és rendkívüli követek, London, Páris, 
Madrid, Pétervár, Bécs ’s Berlin városokban és Mexícoban, 
egyenkint 10,000 tallér évi fizetést húznak; az ügyvivők Portu
gália, Hollandia, Belgium, Svéczia, Dánia, Törökország, Uj- 
Granada, Venezuela, Brazília, Közép-Amerika, Chili, Peru és 
Texas statusokban, egyenkint 4000 t. Azon hét követségi titok
nok közül, kik Angol-, Franczia-, Spanyol- és Poroszországban, 
az ausztriai ’s orosz birodalomban és Mesicoban vannak, mind
egyik 2000 tallért kap évenkint. A’ követségekhez kapcsolt sze
mélyeknek (a^taché) nem jár fizetésök, ’s azokat nem a’ kor
mány nevezi ki, hanem a’ követek fogadják. A’ követségi tanács
nokok’ kinevezése is a’ követekre van hagyva, ámbár czímöket 
a’ congressustól viselik. E’ szerint Amerikában tulajdonképeni 
diplomatái pálya nem létezik, mivel a’ követek rendesen a’ legje- 
lesb politicusok és congressusi szónokok közül választatnak ki, 
a’ követségi tiloknokok pedig és a’ követek’ kapcsoltjai (több
nyire fiatal nőtelen emberek) soha sem vagy csak igen ritkán 
lépnek elő ügyvivőkké. Egyébiránt az itt felhozott adatokból ki
tetszik , milly silány és aránytalan fizetésök van általában az 
éjszakamerikai statustiszteknek; néhol az évi dij nem a' személy’ 
rangjához, hanem munkájához van szabva; péld. Island status
ban a’ kormányzó, mint felebb láttuk, csak 400 tallért, a’ kincs- 
tármesler pedig egyéb járandóságokon kívül 750 tallért húz, ’s 
némelly írnoknak több fizetése van, mint a’ kormányzónak. Loui
siana statusban még a’ francziák állal meghatározott dijak fizet
tetnek; i t ta’ statusügyvéd kap 3000 tallért: ellenben Indiana 
statusban csak 100 tallért!
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„Erős“ gőzhajó’ kereskedése.
E czírn alatt az Ismertető legújabb \ontaló-gőzősünkrőJ, 

mellynek rövid leírását a’ Hírnök' f. é. 56dik számában adtuk, 
következő érdekes czikkelyt közöl: ,,A’ nevezett gőzhajó elké

szülte óta már három utat tett. — Első útjában Pestről Apati- 
non alól a’Dráva’ torkolatáig 16 óra ’s 15 perez alatt üresen ment 
le ; onnan felfelé Pestig egy 6000 mázsa kőszénnel ’s 1200 má
zsa repczeolajjal terhelt hajót vontatott 51 óra ’s 30 perez alatt.

Második útjában Pestről Drenkováig 1261 mázsa mindenféle 
portékát, részint Pécsből részint Pestről Oláh-, Tőrök- 's Orosz
országba, Drenkovától pedig Pestig felfelé 210 hordó hamuzsirt 
azaz 2458 mázsát, 461 zsák pamutot azaz 761 m., 176 zsák gyap
jút azaz 542 m., 308 kötet juhbőrt azaz 604 m., összesen 4365 
mázsát szállított, s ezenkívül Zimonyból Pestig egy 1600 mázsa 
aszalt-szilvával . 400 mázsa gubaccsal terhelt hajót 1100 vftért 
vontatott. Nemkülönben Újvidékről egy 2600 mérő kukoriczával 
és 2000 mázsa ótatlan mésszel (melly hordókban vala) rakott 
hajót szállított 1750 vftért. — Ha e’ fizetést szám alá vesszük, 
kisül, hogy a’ hajók’ tulajdonosai alig fizették meg a’ különben 
szokott vontató-bért; ’s azonfelül nyernek 1) a’ hajós legények- 

í ben, mert a’ lovakkali vontatáshoz 9 ember kívántatik egyegy 
hajó mellé ; ellenben a’ gőzös mellett 1 kormányos és 1 legény 
elégséges, kik a’ vontatandó hajóra vigyáznak. 2) A’ közönsé
ges vontatás által elemésztetik legalább is 6 szál kötél, mi mint
egy 5 — 600 vfba kerülhet, de ha gőzös vontatja, egy 50 öles 
jó uj kötél is elegendő, melly el sem romlik. 3) Nyer az időben 
is ; mert legcsendesebb ’s alkalmatosabb idővel egy terhes hajó
nak lovak általi felvontatására Zimonytól Pestig 17— 18 nap és 
28 ló kívántatik, Újvidékről pedig 26 lóval 15—16 nap, de úgy, 
ha a’ szelek vagy egyéb körülmények akadályt nem tesznek. El
lenben az Erős gőzös Pestről Drenkováig lemegy 57 óra 22 perez 
alatt; feljött pedig Drenkováról Pestre 104 óra 31 perez alatt.— 
Harmadik útjáról az Erős gőzös aug. lOkén megérkezvén, egy 
terhelt hajóval együtt szállított: 1894 mázsa gyapjút, 410 m. 
enyvbőrt, 214 m. borkövet, 501 m. repezeolajt, 106 m. faggyút, 
124 m. zsírt, 368 m. törökországi portékát, 241 kötet azaz 396 
m. juhbőrt, összesen 4013 mázsát. — Méltán lehet tehát a' von
tató-gőzösöket a’ g a z d a s á g ’, i par’ ’s k e r e s k e d é s ’ elő
mozdító gépelyeinek tekinteni. A’ gőzös mindenkinek javait, le
gyenek azok a’Dunának bármellyik partjára szállítva, kötött alku 
után, egész serénységgel felveszi és felvontatja. Kik tehát ter- 
mesztményeiket Pestre kívánnák szállíttatni, azok az ügyviselő- 
ségeknél jelentsék magokat. E’ gőzös kisebb vízzel Gönyőig, 
nagyobbal pedig Bécsig is fog vontatni. B.u

E l e g y .
Szombaton, sept. Íjén Bécsben a’ Wien melletti, ujan dí

szített kiváltságos színház Halm Fridrik’ .,Adept“-jével fog meg
nyittatni. Az uj ékesítés felette ízletes és pompás, és általányo- 
san meglepő leend.

Francziaországban 47,000, magában Párisban 20,000 angol 
tartózkodik; ha feltesszük, hogy mindegyik naponkint másfél 
tallért költ, akkor mindnyáján egy év alatt 22 millió tallérnyi 
summát hagynak az országban, mellyel hazájokiól vonnak el.

Aug. 10-én Mitweidában egy földbirtokos’ nője öt élő lány
kát szült szerencsésen. Ezen Ötösök mindnyájan tökéletesen ki
képzettek voltak, ’s egyik sem mutatott legkisebb eltérést is 
a’ szokott alaktól. De minthogy a’ szülés kissé kora volt, mint
egy fél óra múlva mindnyájan meghaltak.

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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Árpád’ ébredése  
1 8 3 8 ,la n .

Közjátékul
a’ pesti magyar színház’ megnyitása’ 

első évünnepére
ir ta

—  S ä  —

Vezérszó.
Azok’ kedvéért, kik Közjátékom' czí- 

mében tán hajlandók volnának megütközni, 
szükségesnek véltem megjegyezni, hogy 
Árpádot — kivel Budapestet 1838ban újra 
láttatni, ’s kinek némeliy, tavali ébredé
sekor olly viszáson rajzolt dolgokat tisz
tább ’s valódi alakban mutatni eltökéltem — 
azért ébj’esztetém föl ismét, mivel semmi
kép sem tudtam magammal elhitetni, hogy 
a’ fejedelmi vezér, első ébredése óta, egy 
egész álló évig bolygott volna országunk
ban; hacsak nem szoros incogniloban? ’s 
akkor nem bűn, hogy köztünk létét nem 
tudtam. — A’ Sirszellem  azt mondá ugyan 
a’ hős férfiúnak, hogy „ha vissza vágyik 
hamva' sátorába, szólítsa nevéről, és ö 
eljövendő (Árpád’ ébred. 1837b. 5. lap.); 
de, tudtomra legalább, nem vezette vissza 
sírjába: mert őt nevéről szólítni Árpád — 
nyilván a’ nagy gyönyör miatt, mellyet a’ 
rémalakok 's haldokló színésznő között ta
lált — elfeledte; a’ szellem pedig, maga’ 
jó szántából, nem jött érette. Annyi bizo
nyos, hogy ébredése után két hónapra még 
Budán násznagyoskodott; de azóta mit sem 
hallottunk felőle; ’s igen valószínű , hogy 
megunván a’ gyönyört, egyedül tért visz- 
sza sírjába.

Ennyit, nyájas olvasó! mentségére a’ 
nem eredeti czimnek, ’s feleletül azon el
lenvetésnek : minek fölébreszteni halottai
ból a’sírba vissza nem tért fejedelmi hőst? 
— Élj boldogul!

Irám Magyarvégen, august, 20. 1838ban.

Személyek:
Géni usz .
Árpád.
Köl tő.
D a l s z i n é s z n ö .
S z i v e s d y .  .

Játékhely : B u d a p e s t

K é t  s z í n é s z .  
Pol gár.
F i a.
Nép.

E l s ő  j e l e n é s .
Géniusz.

A' nyugvó nap1 bíborában száll le Kclemföldre , mellyen 
cg j  fegyverekkel díszesített ravatal ál l,  s körűié több kisebb 

sirbalmok.

Hagyd el sírodnak gyászos éjjelét 
Még egyszer ,  Almos’ hadverő fia!
’S lásd nemzetednek működéseit 
Tisztább a lakban , mint nem láthatád 
ligy év előtt. J e r ,  ’s add áldásodat szent
Hevére ! Megilleti  a ’ koporsó’ födelét ,  ’s ez lehull

M á s o d i k  j e l e n é s .
Árpád, Géniusz.

Á r p á d .
Fölülve,  «körültekint.

Ali! mi fény özönlik el 
Körűlem? a’ nap’ tiszta déli fénye,
Mellyben halandó szem gyönyörködik ,
Nem olly sugárzó , olly dicső. ’S ki vagy te 
Ki a ’ sötétből fölszólítasz engem ,
’S derült a jakkal  intesz a ’ világra?

G é n i u s z .
Őrangyalául rendelt engemet 
A’ so rs’ hatalmas űra nemzetednek.
Mióta a ’ nagy Kárpát’ bérczeit 
M eghágva , azt e’ földre á tvezetted,
És néki ra jta  állandó hazát 
Szerzett  csatázva rettegett karod ,
Közülc eddig én nem távozóm :
Bal és szerencsés sorsában híven 
Mellette álltam. — Géniusz nevem.

Á r p á d .
Kiszáll a ' ravatalból.

Ezerszer üdvözlégy nekem! Dicső 
Arczodra én még jól emlékezem;
Midőn szerettem népem’ elhagyandó 
Hadúrnak csdtem: adna életet 
’S erőt a’ honnak, mellyet a lko ték ,
Hoszűt,  dicsöt és mcgrendíthetetlcnt; 
Előttem akkor bájosan tünék föl 
Sugárzó arezod, ’s ón nyugott kebellel 
Szállottam által alvó őseimhez. —
De, k é r le k ,  engedd tudnom: mint van az ,  
Hogy másod ízben kényszeríttetem 
Félben szakasztni síri álmomat,
Mit én öröknek hittem?

G é n i u s z .
Ali, bocsáss meg, 

Honalkotó hős! tettemért. Magas 
Ok bira engem arra. Jól tudom,
Egy éve m ost ,  hogy elhagyód először

Septem ber’ 3.

A’ végtelennek hitt álom’ lakát.
Éjnek szülötte, a ’ sir’ szelleme.
Zavarta  akkor nyugtodat. Sötét 
Arcczal jelent meg a ’ sötétben ö,
Mert a’ világtól irtózék; halált 
Rajzolt elédbe a’ midőn megújult 
Életre hívott, ’s vészt ’s vihart ’s csatákat,  
És népemésztö átkos tespedést.
Komor színekben láttatott veled 
Mindent, mit e’ nép hosszú századok’
Során keresz tü l , csüggedetlenül 
Magasbra törve,  müveit, alkotott.
Szivem keserrel tölt el c’ fonák 
Tettén; de rajta nem segitheték:
Mert nincs hatalmam hátráltatni öt 
Munkáiban, inig ártalmára nincs 
E ’ népnek. Ámde, kellőnek liivéiu,
Azt helyre hozni első alkalommal.
’S most ten szemeddel lásd: milly félssegül 
Végezte müvét, a ’ mikor gyönyör 
Helyett epét és bút tön föl nemes 
Lclkednek , ’s ádáz rémhadat hozott 
Elődbe; mintha érdemes vala 
Néped’ körébe visszahozni léged ,
Hogy csak salakját lásd annak.

Á r p á d .
V aló,

Hogy csak kevés jó t ,  szépet és nemest 
Láttam közötte ; de mégsem mellék 
V.igasztalatlan vissza mély síromba 
Egészen.

G e n i u s  z.
Oh, mert egy szép szó elég 

Volt arra,- hogy nagy lelked megnyugodjék, 
’S  feledje a’ sok bántalmat. Mit akkor 
Bájos jövőnkröl álmodozni hallál ,
Téged gyönyörrel töltc e l ; s te mindig 
Nagylelkű voltál cllcniddcl is ,
Mikint lehettél volna nemzeteddel 
Szűkkeblű? ’S ebbe bátran bízom én is;
Mert hogy roszat lelsz a’ sok jó k ö zö t t ,
Azt elhiszed, ha én nem mondom is;
De konkoly nélkül búza sem terem,
’S a’ bölcs ítélni a' többség után 
Szokott. — Azonban, szómról tenmagad 
Győződj’ meg c’ nép közt,  dicső vezér! 

Á r p á d .
Szavad bizalmat önt belém, ’s remén} t ,
Hogy úgy találok m inden t , mint te mondod. 

G é n i u s z -
Magadra hagylak  , bajnok férfiú ;
Tekints körül c’ honnak szép szivében;
’S ha eljövend a’ kellő pillanat,
Föltűnöm i s m é t , ’» v issza viszlek a
Dicső atyáknak szent , örök honaba.

Falemrltfdlt , ’» *•"*"'*
Á r p á d .

K i  cltunőhei

Köszönni tetted’ , bátor nincs okom 
Kétkedni szódban . megbocsáss , csak akkor 
Fogom, ha majd a ’ szép remén} ' l'
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H a r m a d i k  j e l e n é s .
Árpád.

A ’ nap’ koré távol hegyek  mögé ereszked ik ,  végsugárai  
Budát bíborozzák.

Egy éve m ár ,  hogy lát talak Budának 
Ős v á ra ,  ’s téged tisztes ősz folyam! — 
Avvagy mit mondék? hisz nem lá t ta lak ;
Mert mély sötétség ült fölöttetek,
Komor, mikint a ’ s í r ,  mellyböl kihitt  
A’ véghctetlen éjek’ angyala,
’S én csak gyanítám , hogy közel vagyok 
Hozzátok ? — Oh , milly fölséges tek in te t !
Az esti bíbor’ fényitől elöntve,
Pompásan , égi béke’ szent ölében
Áll most előttem a ’ föld, mellyen egykor
Bajnok hadammal hont keresve jartam,
’S üzém hatalmas fegyvcrimmel az 
Ellenszegülni bátor népeket;
’S mellyet hazául adtam a ’ magyarnak.
Oh, légy ezerszer üdvöz, drága föld!
’S te ,  nemzetem! kit győzelemre vittem,
Őrizd örökre e’ szent telkeket,
Hol vérem és nagy ősök’ vére folyt,
Vitézül, a’ mint jobbjaink szerez ték ;
Tartsd  fenn örökre a ’ dicső nevet,
Mellyet c sa tázv a , győzve vitt ki e’ 
Rettenthetetlen k a r ,  szeplötlenül !
’S légy rajta  boldog, n a g y ,  s z a b a d ’s dicső. 
— De mit beszélek ? Mint kívánhatom 
E zt  a ’ magyartól? Fájdalom mal.  Ó ela l jasúlt! ... 
Oh, nem! Jelieden elaljasodni a ’
Nemzetnek, mellyet harezra  én vezettem,
’S mellynek szivébe én önték erőt,
’S kioltliatatlan vágyat a’ dicsőre?
11 ölhevulve. Hol vagy, te írmag, k it mély bánatom 
Magas kószámtól megmentett , midőn 
Szitok’, gyalázat’ ’s rágalom’ szavával 
Szólál előttem e’ népről? hová 
Rejtetted á tk o s , mérges nyelvedet?
J e r , ’s monddsza egyszer m é g , hogy elfajult 
E ’ nemzet,  és hogy gyáva ,  törpe lett 
Árpádnak vére , nagy Hadúrra mondom,
Hazug szavadnak tüstint megnyered 
Érdemiéit bérét: a’ szégyenhalált.
Te ? elfajultál , igen ; mert kihűlt
Kopár szivedből a ’ nemzet ’s haza
Iránti minden tisztelet ; midőn
Garázda szókkal olly fennen meréd
Illetni azt. Eg mentsd meg Lllycnektöl
E ’ népet és hont ,  ’s boldogok leendnek ! . . . .

Hát ott mi szörnyű kőhalmok merednek 
Az égbe szőke Isz ter’ partjain?
Tán csak ti vagytok Pestnek házai,
Mellyek között egy év előtt bolyongtam,
Nem tudva, merre visznek inaim 
Az éj’ sötétén ? És minő romok 
Hevernek szerte a’ halmok mögött? . , .
A h ,  tán vad ellen’ dühe dúlta föl 
Szent működésié’ szép gyümölcseit,
Hű népem? Oh, ki nyugtatand meg engem? 
Keblem’ szorúlni é rzem , szívemet 
Kimondhatatlan bánat fogja e l ! ___  B á* gondu-
latokba mentivé, Pestre fi ggeszli szemeit,-

N e g y e d i k j e l e n é s .
Á rpád , Kollo.

K ö l t ö
Jön derült  a rroza t,  rá i smer  Arp a m a ;  elragadtatással ,  de 

m e l j  hódolat’ jeleivel  közeli t hozzá.

L égy  üdvöz , i sm ét, fenséges v e z é r ! légy 
E zerszer  üdvöz, hű magyarjaid köz t!

Á r p á d .
Ki háborítja csöndemet? Ki vagy t e ,
Kinek szavából hő szívnek lehel 
É rze lm e,  ’s mély, őszinte hódolat’
Jelét mutatja  tag járása  ? Szólj.

K ö l t ő .
Magyar vagyok ,  mint szómból é r the téd ;  
Polgára e’ s z é p , tőled alkotott 
H azának ,  és nem munkátlan fia;
Egész erőmből fáradok javán ?
Boldogságáért lángoló szivem’
Sugallatával buzdítván nemesre,
Dicsőre , nagyra  honfitársimat;
K ik ,  bátor azt nem érdemiem, költőnek 
Szoktak nevezni.

Á r p á d .
Költőnek? Fé l re .  Hová, 

Hova tűnél c l , oh jó Géniusz ?
Jövel,  siessünk vissza mély síromba:
Nehogy haragra  gyúlván e’ k eb e l ,
Hozzám nem illő tettre kényszerítsen.
Vagy adj e rő t,  hogy tűrhessem nyugottan 
Sivó b esz éd é t ! , . .  A’ köhóhez. Szólj tovább. 

K ö l t ő .
Minő

Habzást okoztak benned szavaim !
Sértők valának tán?

Á r p á d .
Kedvetlenül.

N e m ; csak beszélj.
K ö l t ő ,

Avvagy tudom m ár :  K ö ltő  név boszont;
’S méltán. De tőlem félszeg képeket,
E ’ nép- ’s h azá ró l ,  ős v e zé r ,  ne v á r j ;
Sem rágalomszó-, sem nem-érdemelt 
Dicsérgetéssel nem vakítlak én.
Valót beszélend nyelvem , hogyha szót 
Engedni kész  vagy , hü szolgádnak.

Á r p á d .
Úgy van ;

Neved nem épen kedvezőn hatott  rám.
De s z ó l j ; örömmel liallgatandlak én,
Legyen keserrel  bár vegyes beszéded, 
Csakhogy ne sértsd,  ne tedd u tála tossá  
A’ n é p e t , mellyért véremet folyattam.
E z  fáj szivemnek; mert örökre a ty ja  
Vagyok ’s leendek e’ népnek ’s honának- 

K ö l t ő .
Mióta minket ősi fészkeinkből 
Kihozva, számos o rszág -  ’s népeken 
Keresztül e’ szép földre á tv eze t té l ;
Mióta e’ hont a lko tád , ’s mióta 
Átköltözél az istenek’ lakába;
Sokféleképen változott fölöttünk 
A’ sors’ szeszélye. Majd lesújta , majd 
Ismét egekbe vitt. Közel valánk 
A ’ végveszélyhez többszer;  majd v irág zó k ,  
Nagyok, dicsők és boldogok levénk,
Daczára benső háborgásainknak;
Mert m egbocsáss, ha őszintén kimondom,
Az egyetértés  bajnok nemzetünkre 
Nem szállá által ősinkről ö rö k k in t ,
’S inkább emészte , mint kül ellenek.
De , hol hanyatlás k ö rn y e ze t t , föleszmélt 
Bennünk az égi szikra újólag,
’S a ’ hon’ jav á ra  mind kezet fogánk,
Ha v o l t , ki bátran harsogá fülünkbe;
„Ébredj,  magyar nép ! sírod nyílni kezd.*(
’S mi lát tuk , hogy nem puszta rém’ szava. 
Együtt  követtük merre lelke intett,
Elölve magvát a ’ riszálkodásnak ,

’S hazánk virágzó l e t t ,  ’s nevünk dicső. 
I r igy  szemekkel néze ránk a ’ külföld ,
’S mint példaképet mintául tűzött ki 
Magának. A’ mély, vérező sebe t ,
Mellyet Sajó és Várna  v á g tán ak ,  
Begyógyította  nem sokára  a ’
Benső e rő ,  melly fo rro t t  leikeinkben;
É s  győzelemre mentek fegyverink 
I sm é t ,  ’s előttök re ttege t t  kelet 
’S nyugat. — D e , föltűnt a ’ mohácsi vérnap 
Elhullt  k irályunk ’s bajnokink’ v i r á g a ,
’S áléivá rogytunk táto^ó sírunk’
Ormára . . . .

Á r p á d .
Hagyd el. E ’ szörnyű csapásra ,  

Melly szinte sirom’ mélyéig hato t t ,  
Megzördülének porhadt csontjaim,
É s  mintha újra  éltető erő
Száll t volna a ’ velőtlen h ézagokba ,
Följajdulának rémes, síri hangon.

K ö l t ő .
De irgalomra hajlott istenünk,
’S a ’ végenyészet nem boríta még el.
Hoszú n y av a ly g ás , ’s félhalál követte 
E ’ gyásznapot. Sok hősvér o n ta to t t ,
Sok egyes élet hányt  e l , mig hatandó 
Erő szivárgott  a ’ nagy  testbe : mert 
Nem csak hatalmas külső ellenünk ,
Ki gyözödelme által elbizottá 
L ö n , ’s ki t  tömérdek elvesztett csatái 
Véres boszúra gyú j tának ,  dühönge 
Köztünk hadáva l;  — volt ,  a h ,  volt m ag y a r ,  
Ki elvakítva  a ’ királyi fénytől,
Királyi széket bús sirunk fölött 
Akart  emelni édes önmagának ;
É s  milly időzve jö t t  segédhadával ,
Hová köz ellen sürgetőn l i iv á ,
Olly gyorsan edze most fegyvert  azok 
E llen ,  k ik  útjá t  állni készülének.
’S majd honfi vértől honfi ka rd  p iros lo t t !

Á r p á d .
Hát v o l t , ki Árpád’ nemzedéke ellen 
F egyver t  merészelt fogni, szent jogá t  
Kérdésbe vonván a ’ királyi székre  ?

K ö l t ő ,
Nem; c’ m agyar  nem tőled származott .
Már rég k iha l t ,  ős fejdelem, magod 
A’ férfi ágon, melly trónunk’ öröklés 
’S mi bölcs apáink’ véres esküjétől 
Föloldva,  annak adtuk a ’ királyi 
S z é k e t , kit a r ra  több fcjdelmi ész 
’S erény ajánlott.  ’S  valljon volt c k o r , 
Mellyben nagyobb lett volna e’ magas 
Tulajdonokra a ’ szükség ,  mint épen 
E ’ gyásznapokban? De kellett  erő is ,
Melly a ’ hatalmas ellent visszaverje  ;
’S erőt e’ honban hasztalan kerestünk!
Szó is kötötte már a ’ nemzetet 
E gy  fejdelemhez; ’s a ’ m agyar  szavát 
Megszokta állni. Győzött józanabb , 
Előrelátóbb r é szü n k , ’s a’ királyi 
Fényt  és hata lmat a’ szomszéd dicső 
Habsburgi háznak adta át. Soká 
Dúlt még közöttünk külső ellenünk’
’S a ’ bel viszályok’ marczangló dühe 
Szét volt tagolva e’ szép föld ezer 
Darabra ;  száz meg száz zsarnok parancsolt 
Fölöt te ,  és mi jármot hordozánk,
Porig konyító súlyos é rcz ig á t ,
Mellyet török kéz illesztett  nyokunkpg.



569 i567 568
De jö tt  segély! A’ bátor sas nyugatról 
Fö lszá l la ,  ’s szárnyát védőleg terítő 
R eánk ;  szeméből sz ikra  ’s fény lövelt,
Melly gyűjt ’s világít;  ’s a ’ járomba nem 
Szorítható tűz bennünk lángra gyűlt.
E ggyé  levőnk m i ,  jármunk szétzúzott ,
’S szabad fejünket ég felé emeltük.

Á r p á d .
Szorongva lestem c’ szót a jkadon;
Sziklá t  vevél le mellemről vele.

K ö l t ő .
Hoszú bóránkat szép derű követte ;
Karunk vitézül űzte a ’ pogányt 
Távol lakába ősi telkeinkről;
Majd űj borostyánt szedtek bajnokink 
Véres csatákban küzdve minmagunkért 
’S mentő s a su n k é r t ; ’s megdöbbenve látta 
A’ félvilág, hogy él még a’ magyar!

Á r p á d .
íg y  ismerém én mindig népemet,
Melly szolgaságra  nem teremtetett.
Mint M átra’ bérezén a’ m agasra  nőtt 
Tö lgy  megkonyűlva enged a ’ hatalmas 
É js za k ’ szelének, ’s hogyha megszünék 
A’ f e rg e teg , büszkén emelkedik 
Az égnek ism é t , új erőt szíván 
Magába m essz e , mélyre ágazott  
Apróbb gyökéből: úgy e’ nemzet i s ,
Ha  elvonúla a ’ vihar fö lű le ,
MeHynek hata lmát gyönge volt kiállni,
’S előtte búsan földig m eghajo lt ,
Uj életet szí nem sejte tt eréből 
’S nyomán erösbben, szebben fölvirúl.

K ö l t ő .
De mig mi nyögtünk a ’ nehéz igában 
’S elszánva küzdőnk űjabb életért:
Addig m agasra  száll t az ész’ világa 
Más nemzeteknél. A’ szelídülő 
Kor’ szelleméhez ők könnyen simúltak 
A ’ béke’ karján , mig mi vér között  
Távol verők a’ jármazó pogányt,
’S könyv ’s toll helyett csak kardot forgatónk. 
Csudáivá néztük röp tűket ,  ’s mikint 
Versenygtek  éggel dölyfös mámorukban, 
Félistenekhez méltó müveket 
Alkotva, téve. É s  fájt látn i,  hogy 
Oily véghetctlcn messze elmaradtunk! . . .  
É g tünk  nyomukba szállni;  oh de még 
Gyöngék valának lelki szárnyaink ,
’S a ’ visszahullás csak kinosb leendett. 
L assan  hegedtek a ’ fölötte mély 
Sebek; de nem volt ápolásra rest  
K arunk ,  ’s közöttünk a ’ rég száműzött 
Rend visszaállott ;  törvény ótta a ’
Szent bir tokot;  ’s mi,  új erőre kapván.
Nem hajtva félénk vészjósok’ szavára ,  
Röpülni kezdtünk a’ sa s ’ árnyokában;
Nem vakmcrölcg szédítő magasra ,
Bármiét rivallták némellyek fülünkbe :
„S iess  előre ,  oh m agyar!  Maradni,
V agy  mászni, annyi, mint — halál, enyészet! 

Á r p á d .
H elyes ,  sza ro k ra  hogyha nem ügyeltek.
A’ nyakraföre  kezdett  munka ritkán 
É r t  jó sü k e r t ;  ’s ha é r t ,  szerencse volt;
’S sorskényre bízni nemzetet ’s h a z á t , 
Meggondolatlan, bűnös, vakmerő tett 
’S ti mit tevétek ?

K ö l t ő .
Restek  nem maradtunk.

Iparkodánk a’ többi nemzetek’
Nyomán ha ladni , fölvilágosodni,
Simúlni a’ kor’ józan szelleméhez:
Hűn istenünkhez ’s a ’ királyi trónhoz.
Hol bőlcseség ül ’s ri tka kegy;  szeretve 
Os telkeinket,  ’s é r tö k ,  hogyha kell ,  
Készek kiontni végső cseppjeig 
Vérünket;  áldott béke’ karjain 
Intézve összes ’s egyes érdekinket.
— De , hosszú lenne egyröl-egyre mind 
Fölhozni a z t ,  mit néhány év alatt 
Tevénk honunk’ köz ’s egyesek’ javára. 
Emlékezel m ég, hős vezér ,  azokra,
Miket S z e r é n y i  násznagyságodon 
Munkás hevünkről bőven elbeszélt?
Azokhoz én csak e’ pár szót adom:
Ki nem feledte , mik v a lán k , ’s mi volt 
Hazánk csak egy pár nemzedék előtt is,
’S ma tiszta szemmel nézi helyzetünket, 
E lism erendi , hogy nincsen, miért 
Pirűlna c’ nép a ’ külföld előtt.
’S ha  még tömérdek nálunk a’ teendő,
Van az bizonnyal más országban is.
De , létre hozni mindazt nem lehet 
E gyszerre  ’s rögtön, mint sokan szeretnék. 
Sok évi véres , tartós munka volt 
Szükséges a r ra ,  hogy fölálljon ez 
O rszág ,  mikint azt ősink alkotók;
’S újjá teremtni egy nap tán elég lesz ? 
Kezünket eddig még egy perezre sem 
Tevők zsebünkbe.

Á r p á d .
’S ez dicséretes.

Bár el ne hányjon e’ szent munkaláng 
Hö kebletekben! Mert csak munka tesz 
N a g g y á , dicsövé minden nemzetet.

K ö l t ő .
Tudjuk mi az t ,  hős férfiú! ’S csak így 
Áll fenn Budának aggott  vára, így 
Áll rendületlen a’ fcjdelmi szék; 
így  a ’ szabadság ’s szent törvényeink, 
Mikint öröklők; nyelved így virágzik,
Mint nem v i rág z o t t , a’ mióta azt 
Magyar beszéli. ’S bízunk istenünkbe,
Ki annyi vészben épen örze meg,
Adand hevünknek tartósságot,  és 
Erőt karunknak , hogy tovább haladjunk,

» Á r p á d .
Te szép reményre gyújtod lelkemct,
Szavad szivemnek kéjes éldelet.
— D e ,  szólj:  mi bal sors érte Feste t?  A' 
Halomra omlott házak’ ezreit
Minő kegyetlen ellenség dulá föl ?
Nem volt e kar , melly védje azt dühétől ? 

K ö l t ő .
Oh , milly keserves , bús emlékezet! . .  . 
Ellen dulá f ö l ; ellenállhatatlan, 
Legyőzhetetlen , fönséges vezér !
Az ősz Dunának , melly most ceöndcsen 
llempclyg alattunk , mérges árja  volt 
E ’ dühös ellen !

Á r p á d .
A’ Dunának árja  !

Hogyan ? Költő.
Sokallá a’ tisztes folyam.

Hogy gőzhajókkal, mellyek csak mosolygják 
Zsémbes szeszély i t ,  szántjuk habjait;
’S azonfölúl még nyerget is szeretnénk 
Hátára ve tn i , szörnyen földagadl

Mérgében ; és hogy megboszúlja a ’
Dicső m erényt , 's  hogy elrettentsen a ’
Naf y  vállalattól, mcgszakasztva a'
A édgatak&t, tűlhágott partjain ,
S rettentő dühhel Pestet megrohanta . . . .  

P e s te t ! hazunknak e’ legszebb virágát. 
Mellyet szünetlen őrszemmel nevelt,
’S fáradhatatlan kézzel ápola 
Negyven tavasz ’s nyár óta nemzetünk'
’S honunk’ dicső, bölcs, áldott Mentora;
S hová mi méhkint gyűjtök müködésink 
h rö  g y ü m ö lc sé t ! , . . .  Három hosszú nap 
’S végjtlen éjen át dulonga a’
Böszűlt folyamnak árja té rc in ;
Szörnyű robajjal , melly megrengető 
A’ mélyre ásott földet, itt magas 
Lakok szakadtak romba; ott szivet 
Rázó sikoltás közt zuhant gerenda.
’S súlyos tető a’ reszkető a n y á k r a ! . . .
De, oh! ki volna képes elbeszélni,
’S rajzolni Pestnek e’ gyásznapjait? 
Hallatlan ín ség , végső pusztulás,
Vész és halál szállt vad hullámiban 
A’ széles ágyon túlcsapott folyamnak 
M in d en fe lé ! . . . .  ’S Pest  gyászos rom leve ! 

Á r p á d .
Hát ,  ősz folyam, te, melly leggazdagabb 
Erét valál ez országnak teendő ;
T e ,  melly keletnek kincseit hozandád 
Népem’ honába , ’s é le te t , virágzást 
Szivárgtatandál szerte telkein !
Vesztére ekkint esküvél e össze ?
Á to k . . . .

K ö l t ő .
Ne, oh ne mondd ki, ős atyánk, 

Dunánkra szörnyű, vészes átkodat!
Gondunk leend rá,  böszült habjait 
F é k e z n i ;  ’s ö majd á ldás t  hoz reánk.

Á r p á d.
Ám teljesítem kívánságodat.
De, mondd: mi történt a ’ halomra dőlt 
Várossal aztán ?

K ö l t ő .
Halld, vezér, ’s örülj!

Nagy volt az ínség, fölszámolhatatlan 
A’ veszteség; de nagy lett a’ segély is ;  
Nagy! És örömmel látta a’ magyar,
Mikint az Ínség’ bús óráiban 
Fölötte mint örcsillag tündökölt 
Dicső szülötte a’ nagy férfiúnak .
Ki annyi évi fáradalmni’
Legszebb gyümölcsit latta ott enyészni. 
Mikint az Ínség’ gyászóráiban 
Elsők valának éltöket veszélyre 
Nyilván kitenni bátor nagyjaink :
Méltó szülötti bajnok atyjaiknak.
Kik igy valának elsők egykor a'
Harczban , midőn vad ellen tört  hazánkra .  
Benső örömmel lá t ta  a ’ m agyar.
Mikint sie ttek fölségcs kezek 
Enyhitni so rsán  szép- s n a g y le lk ű i é t ;
Mikint hatott el hire a’ csapásnak 
Távol vidékre, ’s mint gyűlt a’ segély 
Az Elba’ ’a Majna’ messze partiról;
Mint buzdította a’ jó fejdelem 
A’ nagy családnak minden tagjait 
S egé lyhozás ra  , és mikint talál t 
V is ihangra  köztük felséges s z a v a ! . . .  
Gazdag segély jö t t ;  Pest már éledez.
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’S erős reményünk, hogy sajgó sebétől 
Maholnap újra ’s szebben felvirúl.

Árpád.
Szavad valóban megvigasztal engem.
’S mit nem tehet meg összesfiit erő! . . . .  
De j e r ;  szeretném látni népemet,
Mellyről te annyi szépet ’s jó t  beszélsz. El.

Ö t ö d i k  j e l e n é s .
ízléssel bútorozott  szoba f melly némi kénye lem re  mutat ;  

egy asztalkán csinos bron zlámpa  é g ;  mellette karszék.

Dalszinésznő.
A’ karszékben ü lve,  olvas ; rögtön  fölkel.

Igen, igen j mindenütt ’s mindenünnen csak 
dicséret ’s magasztalas. E z  új eletet a d , k i— 
vált  egy némberi kebelnek. I g a z ,  nagyából 
Szivesdynek köszönhetem, hogy illy gyöngé
den bánnak velem e ’ jó u r a k ;  de tán szabad 
önszerctetemnek megvallanom, hogy nem épen 
érdemetlenül m agaszta lta tom; ’s azon varázs,  
azon elbájolás, m elly ,  mint olly nyájasan 
m ondják , ezüst szavam’ csöngésében létezik, 
nem merő bókolat, nem puszta dicséret. Olvas. 

A h ! i m , van itt  egy kis keserű i s ; de ez mit 
sem t e s z : mindennek kell á rnyéko lda l , hogy 
annál szebben tűnjék ki világos része. E g y  
jól sükcrűlt tr il la ma e s tve ;  utána egy olva- 
dozó pillantás 25. ú r ’ savanyú o rc zá já ra , ’s 
holnap ismét merő méz leend a ’ krónika. Zon
gor ához  ül ,  ’s énekel.

„Tedd kezed’, tedd e’ kebelre,
Szüm’ dobogni, szökni é r z e d ;
Kéj ’s öröm d a g a s z t ja , mcllyet 

Elviselni nincs erőm.“

H a t o d i k  j e l e n é s .
Szivesdy , dalszinésznő. 

S z i v e s d y ,
ki a ’ dalt a1 szia1 hátu lj án hallgatta , végével elragadtatás

sal előlép.

Felséges  ! égi! éljen! bravissima !
D a l s z i n é s z n ő .

F  elszokik.

Ali! hogyan m egijesztet t ,  a ’ csintalan? 
észre sem vettem, mikor bejött.

S z i v e s d y.
Egészen érzés ’s fül valék , midőn 
Bájos szavadnak hangját ha l lha tám ;
’S zavarni szörnyű véteknek liivém.

D a l s z i n é s z n ő .
Sz ivesdy úr  fölötte n y á ja s ;  azt akar ja ,  

hogy pirúljak nem-érdemelt bókolati’ hallására?  
S z i v e s d y .

Csak a’ valónak hódolok szünetlen;
’S az érdem az , mit itt magasztalok. 

D a l s z i n é s z n ő .
Mint látom, n y á ja sság a , ma k iv á l t , ki

meríthetetlen.— ’S mi jó t  hoz különben? 
S z i v e s d y .

Sokat,  kecses hölgy. Minden készen áll 
Új fényt derítni r i tka  érdemidre :
Szép fes tem ények , pompás hangakar,
’S kettős világtól tündöklő theatrum.
Uj győzelemre ’s dicsre mégy te i sm é t ;
A’ nép örömmel fog fogadni , mint 
Királynéját az ünnepnek. Jövel,
Siess közünkbe; minden várva vár.

D a l s z i n é s z n ő .
Fogadja, kedves Szivesdym, méltó, örök 

hálámat példátlan buzgalmáért.

S z i v e s d y .
Hálálni nincs m it ;  bár többet tehetnék; 
Csekély erőmtől sok ’s nagy nem telik.
Mim van ,  hazám é,  ’s a ’ művészeté,
’S kivált a ’ daliás’ égi lán y á é ,
Mcllyet honomban, bármi áldozattal  
Emelni,  legszebb tisztemnek tekintek.
’S föllelve benned eszm ényét ,  dicső 
Hölgy, a ’ művészet’ e’ nemének, úgy 
H iszem, honomnak áldozok, midőn 
Nagy érdemidnek a ’ kellő adót 
Megadni sürgők.

D a l s z i n é s z n ő .
Oh, volna bár sok illyen fia e’ hazának, 

’s a ’ daliás nem sokára  tökélyre ju tn a  a ’ ma
gyar  színen.

S z i v e s d y .
Menjünk.

N é p .
Az utczán énekel,  a1 da lszinésznő1 ablakai alatt.

E g y i k  k a r .
A’ dal’ égi hangjait 
Hogyha zengik ajkaid,

Szünkbe kéj ’s öröm s z á l l ; 
Büszke a’ magyar reád,
Bár diszítné Hunniát

Számom illy v i r á g s z á l !
M á s i k  k a r .

J ö s z t e , készen a ’ füzér,
Melly arannyal is fölér,

Hadd tegyük fejedre;
Bár v irága hervadó,
Mégis szép az illy adó,

Fény t  derít nevedre.
E g y  h a n g .

Jöne most Árpád apánk,
Jöne b á r ,  ’g figyelne rá n k ,

.Lelke fö lv idú ln a:
Mert kaján gúny, éhhalál 
’S csáb helyett örömhad áll 

I t t  kéjittasúlva.
T ö b b e n ,

Jöne most Árpád apánk,
A’ d icső , ’s figyelne ránk,

Lelke földerülne !
M i n d.

Jö sz te ,  készen a ’ füzér,
Melly arannyal is fölér,

Hadd tűzzük fejedre ! 
D a l s z i n é s z n ő ,
Az ablakból a1 néphez.

Köszönöm, köszönöm! Jövök, édes im ,jö
vök ! — Szívesdjhez. Ez mind ön’ munkája, drá
ga Szivesdym; oh, önnek én forró hálával,  
örök köszönettel tartozom.

S z i v e s d y ,
megelégii léssel.

Mind csekélység.
D a l s z i n é s z n ő .

Én  egészen öné v a g y o k . . . .  De, ha t e t 
szik, kedves Szivesdy u r ? . . .

S z i v e s d y .
Könyörgök. r.i.

H e t e d i k  j e l e n é s .
Budapesti  hid ; a1 dunasori  házakon több cs több  lámpa 
gyüjtatik;  a’ színészek, kiknek üti m álhák  vannak há ta i 

k o n ,  a ’ hid '  közepén  megállnak.

E l s ő  s z í n é s z .
Isten hozzátok, ti P e s t ,

I sz te r ,  ’s Budának ősi v á r a ,  melly

Olly sok vihart  ’s vészt láttál tornyosdlni,  
’S széllel vonúlni e’ szép hon f ö lö t t ! 
Vegyétek c’ hő mell’ bucsúfohászi t :
Mert messze földre vonz titöletek
A’ szűz művészet’ vágya  engemet!
Vidéki földre , hol fényben díszéig 
A’ daliás’ égi m es te rség e ; hogy 
Titkába jutván e’ hirszomju s z í v ,
V arázs  hatalmát tennen nyelveden 
Hallassa egykor ajkam, hon!  veled.

M á s o d i k  s z í n é s z .
Szűnjél időzni; már bcalkonyúlt ,
’S a’ mára tűzött  pálya hosszú. J e r .

E l s ő  s z í n é s z .
M e g y e k . . . .  Bocsáss meg; jól esik szőrűit 
Mellemnek e’ s z é p , kedves tárgyakat  
Az elválási perezben üdvözölni.

M á s o d i k  s z í n é s z .  
Üdvözlöm őket én is , bár szavakra  
Ajkam tiédkint nem fakad;  de mélyen 
Erezve  lelkem e’ perez’ ünnepélyét,  
Megilletődve mond nekik búcsút.

E l s ő  s z í n é s z .
Az ég vezérlje  léptünket.

Má s o d i k  s z í né s z .
JerÜnk. Indáinak.

N y o l c z a d i k  j e l e n é s .
Árpád, küllő, 's a voltuk. 

Á r p á d .
Mit eddig lá t tam , szép ’s v igaszta ló ;
Egyet  k ivéve ,  hogy kevés magyar 
Szót hallhatók csak a ’ m agyar Budán. 

K ö l t ő .
Hol századon túl fészkelt a ’ török ,
’S hová utána távol tartományok’
Százféle nyelvű polgárit  fogadta 
A’ puszta ország önpolgáriúl,
Nem kell csudálnod, hogy gyér a ’ m agyar  
Beszéd ? De terjed pár év óta köztök 
Szemlátomást;  ’s mi fő dolog, v e zé r ,
Szivök m agyar  volt mindig, ’s az ma is. 

E l s ő  s z í n é s z .
Ráismer Árpádra ,  ’s mély t isztelettel  já ru l  hozzá.

Fogadd) dicső h ő s ,  hö üdvözletünket;
’S add ránk, könyörgünk ,  szent áldásodat!  
’S a ’ p á ly a , mellyre indulunk, szerencsésb 
Lesz.

Á r p á d .
Merre mentek ? Kik vagytok ? 

M á s o d i k  s z í n é s z .
Színészek

V agyunk ;  olasz föld útunk’ czélja ,  hol 
Teljes virágban ’s fényben díszük a ’
Daliás. Tökélyre vágyunk ju tn i  ebben ,
’S díszére lenni egykor nemzetünknek. 

Á r p á d .
A’ vállala t szép , vágyótok nemes.
Ki a z ,  ki ollyan messze k ü ld ,  ’s ki ad 
Költséget a ’ nagy ú t r a ?

E l s ő  s z í n é s z .
Senki. — Mit

Saját  erőnkből tenni képesek 
V ag y u n k ,  örömmel tesszük a’ művészet’ 
Tekintetéből. Csak segélyt kívántunk 
Kölcsön’ fejében, ’s azt is m eg tagad ták ;
De lett Ígéret úntig. Mink azonban 
Izzadva szerzett  pénzecskénkkel, im’ 
Megindulunk; csak félig b ízva ,  és
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Alig reményivé, hogy majd küldenek 
E gy  kis segé ly t :  mert buzdító sz a v ak ,  
Szép nógatások, dús ígéretek 
I t t  nem hibáznak; csak ha adni ke ll ,
’S seg i tn i , akkor van — mentség elég! 
íg y  h á t  magunkén járunk a ’ művészet’ 
Nyomába, mint több pályatársaink.

Köl t ő.
Sajnos ,  de úgy van, felséges vezér!

Árpád.
Hó kebletekben szent tűz lángol a’
Nemzet’ d íszéé r t , ifjú vándorok !
’S ha csüggedetlen lélekkel ha lad tok , 
Higyétek, a ’ dij, mellyet érdemel 
Szép válla la ttok ,  messze nem maradhat: 
Mert nem szavakkal tengetendi mind 
Űrökre c’ föld ’s Felkes nemzet a’ 
Művészt.  — Vegyétek terhes útatokra 
’S szent czélotokhoz hő áldásomat! El mind.

K i l e n c z e d i k  j e l e n é s .
Országút Pesten.

Polgár f ia ,
F.gT épü lőkén  levő  liáz elölt  ha lomra  rakott  fenjűszála- 

kon  ülnek.

F  i ú.
Hallod, minő zaj hallik o t t ,  apám?
Ha nem csalódom, épen a’ m asyar 
Színház k ö rü l ,  hol,  most e ty  éve lesz,
Olly rémletes had támadott meg egy 
Szegény sz ínésznő t , hogy ha nem jőve 
Árpád v e z é r , még szét is szaggaták.
Tán most is olly rút rémek já rnak  ott ?

Pa) 1 g á r.
N em , nem ; fiam ! Más zaj lesz e z , vigabb. — 
’S hát nem feledted még e l , gyermekem,
Az estet ?

F  i ú.
Oh , nem ! É s  nem is fogom 

Azt elfeledni, míg élek, soha.
Mikint sirattam azt a’ szép vezért,
Kinek kiszúrták  mind a ’ két szemét,
’S a ’ mint te mondád, olly ártatlanúl !
Aztán kifoszták mindenből; ’s szegényke, 
Koldús ruhában jö t t  elünkbe. Még 
Te is s i ra t tad ,  jó apám. Hogy’ is 
H i t ták?

P o l g á r .
Belizár.

F  i ú.
Igen , Belizár.

Talán ma este is ot t leend , apám?
K é r lek ,  vezess el,  hadd lássam megint. 

P o l g á r .
Nem, kis fiam: ma nem lesz ott. Ez est ve 
Dalolni fognak , ’s tán nem sirva , mint 
T a v a i ,  mulatni. —  Elmennék; de lám , 
Minden garasra  szükségünk vagyon: 
N yakunkra  ér a ’ t é l , ’s még nincs födél 
Alatt leroskadt házacskánk. Ha majd 
fcgyszer fölépül teljesen , ’s szűkült 
Erőnket ismét kissé összeszedjük,
E l ,  elvezetlek,  kedves kis fiam;
K iv á l t , ha jó léssz , mint eddig valál.

F  i ú.
O h , jó l e s z e k ; ne tar ts  attól apáin.

P o l g á r .
Késő az ó r a ;  j e r ,  menjünk ‘alunni.

F i ú.
Olly szép az e s t , hogy itt tudnék egész

Éjjel maradni a’ csillagvilágban , . .  ,*
Nézd, nézd apám ; ki jö emitt felénk?

P o l g á r .
Árpád v ezér ,  a’ nagy fejdelmi hős,
Fiam, ki nékiink e’ hazát szerezte.

F  i ú.
Emlékezem r á ; láttam öt tavai.

P o l g á r .
Mellette még egy ember lépeget,
De azt nem ismerem.

F i ú.
Tán az leszen,

Apám, ki olly igen sopánkodott 
Akkor miattunk a ’ vezér előtt?

P o l g á r .
Lassan beszélj,  itt v a n n a k .__ Ne feledd,
Előtte mélyen meghajolni.

F i ú.
Nem.

T i z e d i k  j e l e n é s .
Árpád, küllő, előbbiek.

Á r  p á d .
’S ti itt pihentek a’ kedves szabadban?
Mint látom , a’ b ú t , gondot csak nevéről 
Isméritek, mert nem lelek nyomukra 
Orczátokon; nem é r te  a’ csapás?

P o l g á r .
Jutott belőle, hős vezér ,  nekünk is ;
De hála érte a ’ jó égnek, és 
Kegyes királyunk- ’s lelkes nádorunknak, 
Olly tűrhetővé té te te t t , minővé 
A’ szörnyű súlyt csak tenni lehetett.
Azok’ kegyéből ím födél alá 
Jutand maholnap összedőlt lakom.
Áldás reájok e’ határtalan 
K eg y ér t !

Á r p á d .
Örökre áldd ő k e t , fiam :

Háládra méltók; ’s oltsd szivébe mélyen 
E ’ serdülőnek , hadd nőjön korával 
A’ há la ,  á ld á s ’s tántoríthatatlan 
Ragaszkodás az illy kegyes királyhoz.

F  i ú.
Már mondta sokszor jó apám nekem,
Hogvan szeressem a’ vallást, hazát,
És a’ királyok’ legkcgycsbikét,
Ennen magamnál jobban. Es szavát 
Jól mcgtanúltam én; ’s ha fölnövök, hidd, 
Hivebb jobágyot nálam nem talál 
Áldott királyom széles birtokában.

Á r p á d .
Derék fiú, j e r ,  vedd áldásomat;
Az ég vigyázzon napjaidra, hogy
Fölnövc támaszt leljen a királyi
Szék benned, ’s a’ hon védet karjaidban!
— Nem , nem fajúit cl a' nemzet, kinek 
Ekkint növekszik gyönge sarjadéka,
’S hol igy tanítja gyermekét az apa. Ei„iin<t.
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T i z e n e g y e d i k  j e l e n é s .
A1 magyar színház elolt.

Dalszinesznő, Szíresdy’ karján, nej).
Nép,
énekel.

Jösz te ,  készen a’ füzér.
Mcllv arannyal is fölér.

Hadd tegyük fejedre.

O I O

E g y h a n g.
Élj . élj dicső,
Szép dalnoknö 
Soká közöttünk;
Te általad 
Ej bájokat 
Nyer ősi nyelvünk.

31 i n d.
Dicsérjük ö t ,  a’ merre j á r .
Adjuk meg, a ’ mit szive vár:
Díszt, örömöt, h i r t ,  kincseket.
Találjon édes enyhelyet 
Köztünk, inig é l .  szünetlenűl,
’S fényes szobort emlékjelül.

T ö b b e n .
Élj , élj dicső ,
Szép dalnoknö 
Soká közöttünk!

Jönc most Árpád apánk,
Jönc bár,  ’s figyelne ránk.

Lelke füldcrülne!
S z i v c s d y.

A’ nemzet ül ma, szép hölgy, ünnepet. 
Színháznyitása’ első évi napját;
’S téged dicsőit, mint ki bájdaloddal 
Eddig nem ismért fényszakot déritől 
E ’ zsenge házra ’s dalszinészetére.

D a l s z i n é s z n ő ,
Vegyétek t i ,  kik a’ művészet’ becsét ig\ 

isméritek ’s tisztelitek, ismételt, forró küszö- 
nctemet.

T i z e n k e t t ő d i k  j e l enés .
Árpád, küllő, ex voltak ; 

alább (iea/asz.
Á r p á d ,

A '  s z í n 1 h á t u l j á n .

Mi ünnepélyes zaj, mi vígalom 
E z ?

K ö l t ő .
Mint tudod, ina van. dicső vezér.

Evnapja c’ ház’ megnyitásának:
Minek bizonnyal minden jó magyar 
Szivböl ö rü l t , ha a ’ házról magáról,
’S a’ megnyitási ünnepről egészen 
Más véleménnyel volt is. Egy derek 
Magyar, Szivesdy, buzgó tisztelője 
A’ szép művészet’ bármcllyik nemének.
Belé szeretvén c’ leányba inkább,
Mintsem művészi énekébe, hozzá 
Egy vak szerelmes’ lángja- és hevével 
Vonzódik, és mit szenvedélynek 
Tesz, azt a’ daliás’ eszményének érti 
Áldozni, és a’ honnak, mellyet úgy 
S ze re t , mikint egy jó magyar honát 
Szeretni képes. — Mára ünnepet 
Készite néki, kincseket pazarl rá,
E ’ népcsoport itt mind zsoldjában áll,
’S zsoldjában egy pár rokkant hírlap is y 
Sőt arra bírta a’ színápolókat,
Hogy képtelen nagy díjjal megszerezzék 
Tagúi c’ zsenge intézethez őt.
Magában ez nem r ó s z :  de elhízottá 
Tevén a’ lyánykát .  a ’ középszerűn 
Művészetében túlemelkedettet,
A’ sok dicséret-, ünnep-, taps- s dijakkal;
’S a’ nála gyöngébb, bár jeles tatoknak.
Kik bőrökön esak szúken tengenek,
Kedvét enyésztvén, szenved a nagy bgy 
Az my fonák tett a túlzások miatt.
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Árpád.
’S hát nem lehetne Hlyeken segítni?

Köl tő.
Igen, lehet;  de a r ra  még idő kell,
Mig a’ színészet’ 's dal’ dolgában is 
Jobban megérik kezdő nemzetünk;
Mig a’ nem ismért tárgyba béokulnak, 
’S csínját kitudják új igazgatóink;
Mig e lhiszik,  hogy csak méltó arany, 
’S mérték hozand itt jó sükert egészre.

Nép
Ráismervén Árpádra.

Üdvözlégy, közöttünk 
Árpád, hős vezérünk,

’S dicső a pánk!
Üdvözlégy ezerszer ,
’S adj bajnok kezeddel 

Áldást r e á n k !

S z i v e s d y.

Ezerszer üdvözlégy, hős férfiú!
Szívből örülök, hogy meglátogatsz 
Bennünket ismét,  ’s hogy kikérhetem 
Áldásod’ e ’ szép , gyöngéd hölgyre. Oh

Ne vond meg tőle; hidd, díszére van 
Nyelvünk- ’s hazánknak bájos énekével. 

Árpád.
Valódi kéjjel látlak , gyermekim ,
Jó kedvetekben itten összegyűlve.
Vegyétek üdvöm’ ’s hő áldásomat,
Vedd szép szüzecske , vedd te i s ,  ’s dalolj 
K irá ly- ’s hazáról lelkes éneket,
Dalolj az ősök’ fényes t e t t i r ő l !
De el ne bízzad ám magad’ , hogy illy 
Ünnepre méltat e’ nép mámorában;
Sok ke ll ,  mig ennyit érdemelsz. Fölötlö 
A’ most ’s tavai közt itten a ’ különbség;
’S én tettetekben több mérsékletet 
’S a rány t  szeretnék lá tn i , még a ’ színi 
Tárgyakban  is ;  d e ,  inkább lépjetek 
Túl a ’ határon jó kedv-  és örömben ,
És  részvevősben a’ jó ’s szép iránt ,  
Mintsem hogy ollyan undok rémhadak
Űzzék közöttetek j á té k u k a t ........
Vigadjatok c sak ;  nem hiú reményem, 
Hogy a ’ lobogva, ’s így bizonytalan 
Iránnyal égő láng lohadni f o g ,
’S tartós parázzsá változandik á t ,

P ozson yb an .
Alapitá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb
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Melly jóltevöleg fogja kebletek’
Hevítni a’ j ó ,  szép ,  nagy és dicsőre, 
Mellyek’ csirája megvan lelketekbcn ,
’S v irágra  már is dúsan fejledcznek.

G é n i u s z ,
jUaszáll.

L á t ta d ,  dicső hős ,  népedet viszont,
Bár szíid örüljön a ’ látottakon ,
’S elégedetten szállj honodba vissza.

Á r p á d .
Szavad v a ló sú lt , oh szent Géniusz,
Vedd érte forró hálámat! Nem, oh 
Nem aljasúlt el még jó  nemzetem ,
Az ős atyákhoz méltónak lelém őt,  
Vezesd örökre bár illy üdvös úton!
Haladj tovább is bá tran  hű m agyar nép, 
Vallás , k irá ly  , hon légyen jelszavad,
’S nagy és szabad lé s sz ,  és dicső hazád! 
Áldásom rátok. Fö lemelked ik  a 1 Géniusszal .

N é p.
Áldásod reánk!

V a l lá s ,  k i r á ly ,  hon lesznek jelszavaink , 
’S dicsők leendünk, ’s élni ftfg hazánk 
Csöndben, v iharban ,  élni m indörökre !

A' függöny legördül.

Schmid Antal•
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T i s z t  választás .
•

Mit mondogatnak azok , kik állításaikkal bebizonyítani kí
vánják, hogy a’ tisztujítási szabadság nemzeti szabadságunk’ csil
laga; 's mit lehet azon állítások’ czáfolása végett felhordani: 
azt nem régen egy barátomnak kéziratában összeszedegetve ol
vastam. Reménylvén emlékezetbe hozott barátom’ kéziratának 
közrebocsáttatásat, — nem czélom azon állítások' ’s czáfolások’ 
körébe ereszkedni; egyedül a’ Századunk ' 57ik számában 
C sányi ur’ értekezésének fonalát fogván fe l, ’s méltányolván 
ezen lapok’ t. szerkesztőjének észrevételeit: azon nézeteimet 
írtam le ,  mellyek szerin tia lán  egy közép utón lehetne a’ valódi 
czélhoz érni. —

Fontolgatásaim után azon következményre jutottam , hogy 
a’ t i s z t v á l a s z t á s i  s z a b a d s á g  — melly lényegesen külön
bözik az ú jítá s i’, vagy jobban mondva vá ltozta tási  szabadságtól 
— csakugyan egy gyöngyszem e a’ nemzeti szabadságnak. A’ 
tis z lv á lu sz tá s i  szabadság tehát azon kincs, mellyet a’ nemzetnek 
őriznie kell, ’s egyszersm ind óvni, hogy a’ már bőven mutatko
zott elfajzások ’s kinövések végpusztulását ne okozzák.

Én egy óvószert elegyítettem . Más talán másfélét ’s m eg
lehet jobbat tudna, ’s közlésével sok hasznot is tehetne. Óvósze- 
rem a’ következendő:

1. A ’ tisztviselők választassanak ezután is azok által, ki
ket a’ törvény azok’ választásával megbízott.

2. A’ választások’ gyakorlására dolgoztassék ki egy az 
eg ész  országban egyaránt alkalmazandó rendszer, mellynek leg 
főbb feladata legyen: a’ csábítások1 m egakadályoztatása, ’s a’ 
m égis elkövetettek’ szigorú fenyítése.

3. A ’ tisztviselők választassanak riem három vagy Isten tud
ja hány évre, hanem egész éllökre. Azonban kivételül szolgálja
nak a’ következendő esetek:

a) Ha valaki hivataláról lemond. Ekkor őt a’ további hiva
talviselésre kényszeríteni ne lehessen. E ’ föltételt, a’ túlságos 
változtatásokat is annyira kedvelő korszellem ünk, tudom , leg
szívesebben fogadandja.

b) Ha a’ tisztviselő öregség  vagy állandó betegség miatt 
tisztének tovább m eg nem felelhet, nyugalmaztassék. — A' nyu- 
galm azást különböző jutalom kövesse : a’ vagyonosoknál érdem
elism erés, másoknál pedig nyugpénz. Egy újabb dicső feladat 
lenne: e ’ czélra alapítandó nyugpénztároknak létesítése.

c) Ha a’ tisztviselő hivatalával v isszaé l, vagy tisztének, hi
bája m iatt, m eg nem felel, a’ törvényes utón tétessék le. E 
tekintetből is óhajthatok az állandó törvényszékek, hol a' vétkes 
vagy hibás tisztviselő bevádoltathassék. E g y , az egész ország
beli — tisztválasztás alatt lévő — tisztviselőkre szolgáló felebb- 
viteli itélő-testület lenne ennek következm énye, mellynek tagjai 
országgyűlésen állandóul választatnának.

Illy módon a’ választási szabadság fentartatván, a’ divatozó 
kicsapongások már az által is nagy részint megakadálj oztatná- 
nak , hogy a’ választások többnyire egyes hivatalokra és szem é
lyekre, nem pedig egész tiszti karra lennének egyszerre alkal
mazandók.

Ezek szerin t: megválasztatván egyszer a' tiszti kar, jöven
dőre csak a következendő esetekben történnék választás: u. in. 
ha valaki leköszönne, ha nyugalmaztatnék, ha letetetnék, vagy 
halál által okozott megürülés’ esetében.

H ob j  a végrehajtó hatalom megyei s városi eszközeinek 
valasztatasán ’s állásuknak bizonytalanságán javítni kell, habar 
ki nem hirdetett, de sokaktól — kik a’ jó rend’ barnti — táp
lált óhajtás. Minthogy pedig e’ részbeni javítások is alkotnia 
nyunk leikével m egegyezőleg, csak országgyülésileg, atyásko
dó Királyunk’ kegyelmes m egegyezésével lehetnének eszközül 
hetők: a lassankint becsúszott ártalmas visszaélések országos 
figyelmet érdemelnek. Zaeskál István.

Egypár  szó
az ,,Athenaeum miatti zajg<ósokí4-hoz.

Keserű a’ narancs, ha nagyon facsarjuk.
Magyar közmondás.

Tudják a’ H írnök' tisztelt olvasói, hogy az Athenaeum  ’s 
Figyelmezö’ szerkesztésében fáradozó tudós triumvirek ..a tülök 
m ásfél éven tú l követelt békerendszerről lemondani kényszerít - 
telvén*) ,  ezentúl, a' mennyiben hasznosnak jo g  lá ts za n i , az 
ellenük in té ze tt alaptalan támadások'’ visszautasítására , igaz
ságtalan vádak' czáfolulára stb. lebocsálkuzumlualé';  's hogy 
ezen lebocsátkozásuk’ első zsengéjét az idei Figyelmezö’ 30d. 
számában , ,Athenaeum m ia tti zajgások“ czím alatt közönségük 
nek bemutatni szíveskedtek; de azt nehezen fogjak tudni, hinni, 
gyanítani, hogy e’ t. férjfiak ezen zajgásokba olly írókat is ke
vernek, kik az Athenaeum m iatt soha sem zajogtak. — S pedig 
mégis úgy v a n ! Legalább velem úgy történt.

Hogy a’ közönség lássa , mikint kapkodnak ezen jó urak 
oda is , hol mi sem bánija őket vagy folyóiratukat; 's hogy lássa, 
mint bánnak minden megválasztás nélkül ollyakkal is, kik ha ba- 
rátjaik közzé nem is , de bizonyosan elleneik közzé sem tartoz
nak, alkalmasnak hittem a’ dologhoz egypár szót szúlani; annál 
is inkább, nehogy hallgatva elismérni látszassam a tolok zaj- 
góknak nevezettekhez intézett s némikép engem is érdeklő Icrz- 
kézések’ alaposságát, s elfogadni azon szép neveket, mellyek - 
kel való vagy képzelt elleneiknek egykepen kedveskednek.

Mióta az Athenaeum  született, én mindeddig sem mellette 
sem ellene egy szóval sem nyilatkoztam, egy betűt sem írtam; sőt, 
a’ mennyire emlékezem, a’ Figyelmezöt is , egész életében csak 
kétszer neveztem meg a’ közönség’ elébe került irataimban; de 
akkor sem korholólag, sértöleg, órsárlólag, hanem egesz illede- 
lem mel, ’s csupán másoktól hirdetett, némellyekben magamtol is 
tapasztalt pártossági szellemét igen-igen gyöngéden feddóleg. S 
ez minden, mit én e’ kettős folyóiratról gondoltam, írtam * a ko 
zönséggel tudattam ; ’s higyék e l, draga urak, ez úttal is jobb’

>) Kj, be feledékenyek önök ! Hisz z . j o c U k  már a
’k ket tős folyóiratukban több helyütt  az eHe.ok j a jR Ó k  rllejr
.Sajnálom időmet,  különben ideiném e helyeket. ( 7
önök ellen lehet *ftjo§m t
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szereltem volna hallgatni,'s hallgattam Volna, hacsak önök, idé
zett czikkelyökben, olly általányosan sértő bevezetés után, még 
sértőbb beszédfolyamatban nem idézik vala egyik, a’ tavali Hírnök
ben megjelent levelemet; mellyben volt ugyan sző Vörösmarty 
's  B a jza  urakról, de arról, mint költőről, s különösen „ Árpád" 
ébredése3“ szerzőjéről; emerről pedig, minta pesti magyar szín
ház’ igazgatójáról, ’s  életemben először (mea culpa!) a „ Vigyél- 
mező“-ről, mint criticai folyóiratról, mellybe, ha azon alkalommal 
Á rp á d ' ébredéséről bírálatot írn i akartam , a z t  megküldötlem  
vo lna ;  dr. Schedel-ről végre egy betű sem. — Mondják meg 
tehát, kedves urak, ha azon czikkelyemet gyémánt lencséjű mi- 
croscopiummal vizsgálandják is, mikint fogják abban láthatni, hogy 
én ö n ö k ’ kettős fo ly ó ira tá t egyedül, vagy m in t fr ig ye s , szabad  
és nem szabad eszközökkel üldöztem , —  m agokat pedig  m int 
athenaeumi szerkesztőket, vagy különben is, nem csak gáncs', 
hanem becsmérlés3 és gúny*, 's a' m i tö b b , gyanúsítás ’ és rága
lom' tárgyaivá te tte m ? * ) ,  vagy legalább is azt, hogy én az  
Atheneaum  m ia tt zajogtam ?  Avvagy úgy össze vannak e önök 
mind a’ hárman egymással ’s hármokkal az Athenaeum nőve, 
forradva, hogy mi egyikükről vagy másikokról’s az Athenaeumon  
k ívü li  telteiket, dolgozataikat ’stb. illetőleg, nem épen kedves
kedve mondalik, az mindhármoknak ’s Athenaeumjoknak is egy- 
képen fáj? ’s hogy ha most Vörösmarty’ M a ró t b á n já ró l , vas 
e m b e r é r ő l  ’stb., vagy épen Bajzának a’ p es ti magyar színház3 
igazgatásáróli lem ondásáról szólanék, az mind dr. Schedel ur 
’s az Athenaeum, ellen is mondatnék ? az által az Athenaeum el
len áskálódnám, azt üldözném, ’s a’ jó ég tudja még, mit nem 
tennék? . . . .  E z , urak, hallatlan esemény a’ physicai ’s morális 
világban, Aristoteles’ logicájában, ’s nem csupán a’ magyar, de 
tán egész földkerekségi journalisticában is, ’s a’ sziám i  kettősök 
ezen ritka természeti vagy természetfölötli tüneményhez képest 
csak mindennapi dolog! — Hanem, ha önöknek úgy tetszik, Is
ten neki, én nem bánom ; csakhogy hirdessék ki előre a’ dolgot, 
hogy az ember tudhassa magát mihez tartani.

Nem tudva ez t, Írtam én tavai September’ 4-d. egy leve
let a’ Hírnökbe, a’ másodikat megindulása óta, a’ nélkül hogy 
vele , vagy érd szerkesztőjével, kit akkorig személyesen is
mérni szerencsém sem volt még, szorosb összeköttetésben ’s 
viszonyban lettem volna; ’s e’ levelein annak 25d. számában 
csakugyan meg is jelent. E’ levelemre a’ kővetkezők szolgál
tattak nem várt  alkalmat; olvastam t. i. a’ Jelenkorban , hogy 
a’ pesti magyar színház megnyittatolt; olvastam, hogy elő
játékul ez alkalommal Vörösmarty’ Á rp á d ' ébredése  adatott, 
’s ezt legott meg is hozattam ; szóval; olvastam e’ nemzeti ün
nep' minden körülményeit, részleteit, mert érdekelt minden 
parányi része; ’s a’ belépti díj’ fölemelése, az előjáték’ fo
nákul szatürizáló allegóriája ’s az idegen vak B e lizá r  any- 
nyira felháborítók véremet, hogy mindezekben hazámat, nem
zetemet, ebben ismét, mint magyart, enmagamat is mélyen ’s 
fájdalmasan megsértetve érezvén, szent haragomban sanyarú 
szavakra fakadtam a’ színház’ igazgatója ellen, ki a’ dijt föl
emelni ’s az idegen vak Belizárt adatni engedte; és a’ költő 
ellen, ki e’ nemzeti örömünnepen nemzetét vastag allegóriájá
ban pelengérre tenni elég szívtelen volt. Nem szólottám pedig 
Á rp á d  ebredése bírálójáról, ki a’ Figyelmezőben fél ívet szánt

*) Ezek bevezető szavai az „Athenaeum miatti zajgások“ czímű czik- 
kclynek a Figyelmezőben, mellyeket igen természetes következ
tetés szerint a szerkesztőség mindazokról akart értetni, kiknek, 
mint folyóiratuk ellen zajgóknak, neveit vagv dolgozatait e* 
czikkelyében idézte; különben az általányos szabálytól! kivétele
ket a’ jó lcczkézö nyilván ki szokta tenni.

az egészben kőrülbelől másféi’ívre (27 kis lapra) menő emberte
len szatürának magasztalására; mert ez csak levelem’ elküldése 
után jutott el kezembe; különben bizonyossá tehetem a’ t. re- 
censens D . S . J .  urat, hogy nem az Athenaeum ’s Figyelmező, 
hanem és egyedül maga ellen fogtam volna — nem zajongni 
ugyan, mert azt csak pórcsoportok ’s nem müveit, nevelt embe
rek szokták tenni, hanem szinte — búsan kifakadni; ha nem is 
egyébért, legalább azon szembeszökő részrehajlásáért, melly- 
nek e’ bírálatában legfényesb tanujelét adá. — De hasonló sanya- 
rúsággal fogtam volna azon pillanatban kifakadni, akárki  lett 
volna is mindezek’ alkotója, eszközlője, rendezője; megvallom 
egyébiránt, hogy azon levelemben kifejtett okoknál fogva sok
kal inkább érhette feddés önöket, kik másoktól olly tömérde
ket követelnek, ’s magok...........De ez nem ide való.

Nem kétlem, hogy akárki — az Athenaeum’ t. szerkesztőit 
kivéve — olvasta vagy olvassa idézett levelemet, el fogja ismér- 
ni, hogy abban egy hazájáért lángoló kebelnek érzései rajzol- 
vák, némi keserűséggel azok ellen, kik véremet fölizgaták; ’s 
hogy Bajza és Vörösmarty urak csak ezen érzés’ következésé
ben voltak érintve sanyarúan, de nem igazságtalanul. — Egy 
év múlt el azóta, s vérem e’ tárgy körül már jóformán lecsilla
podott; de azért Vörösmartynak, kit különben mindig tiszteltem 
’s tisztelek, ma sem tudnék megbocsátni szerencsétlen allegóriájá
ért; de még D. S. F . . .  nek sem pártos recensiójaért; meg azon
ban Bajzának a’ dij’ fölemelése- ’s a’ vak Belizár’ adatásaért, 
ha igaz, hogy nem egyedül ő volt oka e’ szörnyű botlásnak; sőt 
mint hallottam, ő nyilatkozott is mindkettő ellen, de süker nélkül; 
egyébiránt hatalmában volt magát a’ vád’ terhe alól kivonni: le
mondván tüstint az igazgatóságról, mellynek, mint többen bi
zonyítók, csak nevét ’s árnyékoldalait viselte; ’s azon, hogy ezt 
nem tette, ha csakugyan való, hogy Belizár’ adatását ellenzetté, 
de elmellőzését keresztül nem vihette, szilárd Jelkületét 's maga- 
fejüségét ismérvén, csak csudálkozhatom.

Egyébiránt petyegni, pletykálkodni én nem szeretek, ’s 
nem is akarok ; csak azt kivánám a’ közönséggel láttatni, hogy 
e’ levelemben, mellyel e’ tudós férfiak „Athenaeum miatti zaj- 
gások“ czímü czikkelyökben, az idei SOd. számú Figyelme
ző’ 490d. szeletén, mint ollyant idéznek, mellyet a’ Hírnök a’ 
R ajzo la tok ' s egyebekéinél nem nemesebb fegyverkint használt 
volna az Athenaeum, de leginkább Vörösmarty ellen, vele 
oppositiója’ súlyát éreztetendő, — egy szó , egy betű, de még 
legtávolabb ezélzás sem találtatható az Athenaeum ellen ; hogy 
nekem, midőn azt irám, Athenaeumjok eszembe sem jutott, 
mert én gondolhatok Bajza 's Vörösmarty urakra vagy a’ Figyel- 
mezőre a’ nélkül, hogy egy úttal az Alheuaeumra is szükségeské
pen gondoljak; hogy továbbá a’ Hírnök’ szerkesztősége úgy álmo
dott e’ levelemről, csak egy percczel is vétele előtt, mint én e’ 
pillanatban arról,hogy holnap japáni császárrá leszek; hogy önök, 
kedves urak, úgy küzdöttek a’ többi közt e’ levél ellen, mint 
Don Quixotte az óriásnak hitt bortömlő ellen; ’s hogy végre 
utón útfélen e’ manchai hőskint harezot, csatát keresnek, ’s 
a’ csöndesen haladó szerzetesekben ellenségi hadakat látnak, 
csak hogy küzdhessenek. Be jól esnék, ha egy Marilorna akad
na, ki amúgy ablakba függesztvén, egy kissé megbűvölné önö
ket! De lám, úgyis meg vannak már bűvölve, mert ott is ellen
séget, agyarkodót, üldözőt, rágalmazót látnak káprázó szemeik, 
hol annak nyoma sincs. Sajnálom, szívből sajnálom önöket; ’s 
ha bűvölő lehetnék, csak azért szeretnék az lenni, hogy önöket, 
kiktől más utón a’ hazai literatura sokat nyerhetne, szemeiket föl
nyitván, az egyetlen üdvös ösvényre visszavezethetném. Do, 
ám küzdjenek, ha kedvök tartja, akár ellenem is, én azt sem
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»ein az ö dalai-lámái személye ellen „csípősségek", mint ezt 
bármelly el nem fogúit is meg fogja ismerni, nem íranyoztattak, 
abracadabrájával el akarja a' világot ámítni, mintha minden em
bernek hoszú füle volna, csak neki nem. C alum m ari audacter  
semper aliquid hueret. Korszellem» kifejezései, mellyekkel sorai 
telvék , igy hangzanak : „mond okát“ — „elb izo tl sag“ „me
rész“ —  „megrögzött képzelgést beteg“  önfejűséget köve
tő «  —  „ vj elveket kohol“ —  „mellyen a va lu tá é  m áza fé n y 
lik“ —  „csonkítja a szen t Írást“ —  szűk agyába nem f é r “ —  
„hazugság“ —  „babona“ —  „ tudatlanság“ —  „sötétben s zü lt  
képtelenség“ —  „önfitogalási silányság“ 'stb. Az illyféle rep- 
licára hasonmás» d»plicában kellene nekem is felelni , mert a3 
miilyen az Isten  á ld j% ollyan a3 fo g a d j' Is ten ,  vagy a’ német 
mondás szerint: a u f  einen groben K o tzen  gehört ein grober  
F le ck ; de minthogy az illyeshez sokkal több epe kívántatik, 
mint mennyit homoeopathicus orvosom bennem találtatni mond: 
a’ tudós közönségre bízom, megítélni, ha érdemel e B  urnák 
karczolata szelíd  czáfolatot, vagy nem? Részemről az utolsót 
hiszem , mert „o álrrópsvog 7rí(í(TY)S

Ki A  és B  ur’ iratait olvasta, természetesen azt fogja C  ur’ 
330 sorból álló „néhány sza vá ra “  mondani, hogy e’ több eze- 
rehre terjedő , ’s a’ „hoszú élet’ példáidnak megjelenése után 
még csak a’ 154-dik, a’ „felszólítás“ után 130-dik, az „előleges 
felelet“ után 97-dik, az „ismételt felszólítás“ után 61-dik, a’ 
,,czáfolat“ után pedig 48-dik napra születhetett „néhány szó“ min
den néhánysága  mellett is szükségtelen  és fölösleges, mert abban 
C  ur csak azt mondja és annyit, mit és mennyit A  és B  urak 
már ő előtte sokkal világosabban mondottak és szinte kimerítet
tek, következésképen az olvasó közönség ezen -„ fölm elegílett 
káposzta“ nélkül igen könnyen ellehetett volna. P a rtu r iu n t mon
ies, nascelnr rid icu lus mus. Az « / ,  mit A  és B  urak még eddig 
nem tudtak, ’s minek tudását egyedül C  urnák köszönhetik, 
csak kettőből áll: először  abból, hogy ő engem ßoSgog-bol gö
rög  lexicona szerint „Gödör u r ra “  fordít, ’s igy nevemet velők 
tudatja, ’s a’ maga görögül-tudását is értésökre adja ; másodszor 
abból, hogy a’ szent írás’ theopneustiá já t általam veszélyeztetett
nek hirdeti. Mi az elsőt illeti, én is mondhatnám, ha fecsegni 
akarnék, hogy „Fonod János“ nem Fonod János  ur ám, mert 
Fonod magában sem m i, hanem „Gyilkos u r “ , mert Cpovog-bó 1 
(gyilkosság) igen könnyen kikerül (povoŐ vagy fő n ö d .  A’ má
sodikra nézve azt felelem, hogy ha a’ szent irás’ theopneustiáját 
C ur a’ betűkre ’s talán még a’ „puncta vocalia“-kra is kiterjesz
t i, úgy az én hitem az övétől e’ pontban igen is különbözik, de 
nincs okom sem ezen különbözésemért akár magam akár C  ur 
előtt pirulni, sem C  urat ellenkező nézeteiért, mellyeket bizo- 
nyososan nem M árto tt-tói nyert, irigyelni. „A’ betű megöl, a’ 
lélek pedig megelevenít. Mindeneket megpróbáljatok , a’ mi jó, 
azt megtartsátok.“ Egyébiránt C  ur is jobban csak F árnek  urat 
korholja, mint engem, ’s az elsőt hiván a’ csatatérre, neki is 
egyebet mondani szükségtelennek tartom.

De általában is egyéb felelni valóm nincsen ’s e3 tárgyban  
többé nem is leszen , a’ „kétségtelen adatok’“ közlését arra bíz
ván, ki azokat legelőször megpendíteni jónak látta. A’ mivel a’ 
magam mentségére ’s a’ tárgy’ némi fe lv ilágosítására  tartoztam, 
azt megtettem, ’s reménylvén egyszersmind részem ről is ,  hogy 
az előleges feleletre eldöntő  felelet fog J á rn é k  úrtól nem soká

ra következni, félbeszakasztom soraimat, még egy kevés béke- 
tűrésre utalván a’ tudós A , B , C  urakat.

B o <9- £ o g.

E l é g  y.

M endelsohn  Felix, a’ híres hangszerző, a’ híres philosophus 
Mendelsohnnak onokája. Mondják, hogy ennek, a’ két híres név 
között álló atyja egyszer ezt mondá: „Mi vagyok én magam? 
Midőn fiatal valék, mindig csak Mendelsohn Mózes’ fá n a k  
neveztek; mióta öreg vagyok, mindig csak Mendelsohn Felix’ 
atyjának  neveznek.“

Vasárnap, aug. 12, ugyanazon nap’, midőn a’ saint-germai- 
ni vaspályán a’ már ismert szerencsétlen eset adá magát elő, ha
sonló baleset történt a’ belga termondi pályán. T. i. egy Briissel- 
ből Gentbe menő kocsisor Termondben megállóit; a’ lokomolio 
leoldatott, vizet veendő; csakhamar visszajött’s ismét a’ vonal’ 
elébe állíttatott, mindazáltal olly vigyázatlanúl, hogy egy rémí
tő lökés által 8 kocsi és hintó — összedaraboltalott ’s 30 sze
mély megsebesíttetett; egy asszonyságnak a’ homloka repesz- 
letett szét. A’ szerencsétlenség egyedül a’ vezető’ (conducteur’) 
vigyázatlanságának tulajdoníttathatik.

A’ hires angol kengyelfutó, M o lle y , fogadott, hogy 1000 
angol mérföldet 1000 fél óra alatt fog haladni. Már 278 mérföl
det fürgén és erőteljesen halada, midőn elsíklott ’s az ez által 
kopott lábsérelem olly gyuladásba jött, hogy tovább nem mehete, 
’s igy a’ fogadás el volt vesztve. Mint mondják 5000 font ster
lingnél több állott a’ fogadáson.

Nem rég Berlinben egy napszámosnak egy öt pecséttel ellá
tott levelet és egy ládát kelle kézhez adni, mellyben a’ felirat 
szerint száz tallér volt. 0  az utón néhány ház előtt türelmetlenül 
járt fel s alá, midőn egy ur hozzá lép s kérdi, kihez akar 
menni? Ez a’ levelet tartja elébe, kérő, olvasná el ’s mondaná 
meg neki, hol találhatná meg az átvevőt? Az isméretlen ur mé
regetvén kezében a’ levelet, őszintén felkiált: „Végre! Nagyon 
régem vártam már. A’ levél nekem  szól.“ — A’ napszámos, 
megörülve, hogy tovább nem kell keresgélnie csak a’ levél’ 
borítékán látható 10 tallérnyi bért kéri a’ levélért és ládaért. Az 
ur kiveszi tárczáját, oda ad a’ napszámosnak két öttalléros je
gyet ’s ezenkívül még néhány garas borravalót. Alig kapa meg 
a’ napszámos diját, a’ levél’ mostani tulajdonosa egypár házzal 
tovább megy, egy kapu alá siet, a’ levél’ borítékát leszakasztja 
’s talál — semmit, mint néhány lap fejér papirost, mellyek leg- 
felsőbbike ezen szóval vala beírva: „Rászedtelek.“

A’ nyegleség (Charlatanerie) most már mégis messze megy. 
F riese  Róbert lipcsei könyváros a’ hírlapokban egy „angol töl
csért“ hirdet, vagy oktatást az angol nyelvet nyolcz óra alatt 
megtanulni; ára hat garas!

P ozson yb an .
Alapító és szerkeszti Orosz J ó z s e f  — Nyomtatja ifjabb Schm id  A n ta l.
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bánom; mig lehet, kitérendek csapásaik elől, ’s ha ez lehetlen 
le sz , iparkodni fogok, mint ezennel is , magamat védelmezni • 
nem doronggal ugyan, mert annak forgatására erőm nincs, ha
nem vesszőcskével, mit könnyen bírok, csakhogy ennek o’llyan 
vaktábon kilőtt kartácsok előtt, millyekkel önök, tudó* urak, 
az athenaeumi zajgásokat megkezdve, a’ csatatérre lebocsátkoz- 
ni (‘i !) kegyeskedtek, tán nem is sok hasznát vehetendem?

Hogy a’ literatúrai harczoknak egyáltalában barátja nem va
gyok, ’s hogy semminemű, önök, Athenaeumjok — mellynek
őszinte szívből kívánok külső belső gyarapodást és hoszú életet_
vagy más, akármiféle néven nevezendő tudós, iró és journalista 
ellen keletkezett frigynek társa nem vagyok, azt önök a’ litera
túrai felekezetekről mondott, ’s az idei Századunkban megjelent 
néhány szavamból, mellyeket érdemem fölött, egy részben leg
alább , jóváhagyni kegyeskedtek, láthatták ; de higyék el, hogy 
6oha sem is leendek illyesek’ barátja, frigyese; mert azt tartom: 
„tota (vitae pars elabitur) aliud agentibus.“ ’S azért más lévén 
az én polgári ’s tán még literatúrai hivatásom is , bírálatokat 
írni, tollcsatákba — kivált ollyanokba, mint mellyek korunkban 
napi renden vannak — keveredni, ’s önök, vagy kettős folyóira
tuk ellen zajogni, agyarkodni, áskálódni, mint eddig eszem’ ágá
ba sem jutott, úgy ezután sem fogok, nem akarok, ’s — érzem — 
képes sem vagyok. — Egy bírálatot írtam egész életemben (mint
egy hat év előtt), ’s hacsak vérem nem változik, mondhatom, 
az volt első és utolsó; de a’ hont, nemzetet ’s köz tárgyakat ér
deklő munkák ’s Írások fölött megszólalni, rólok helybenhagyó 
vagy roszaló véleményemet, mint épen szemszúró levelemben 
tevém, szabad magyarhoz illőleg ’s kellő korlát között, mig erőm 
engedi ’s kedvem tartja, elmondani soha meg nem szűnöm.

Illy elveknél fogva azt szeretém vala most is, ha kérdéses 
levelemben foglaltató hazafiúi kifakadásimat önök, drága jó urak, 
félre nem ismérték — ; hanem, ha már róla emlékezni akartak, 
azt értelmes, müveit emberek- ’s tudós férfiakhoz illően megczá- 
foltak, vagy botlásimat kimutatták, felvilágosították volna. De 
önök ezt nem tevék ; hanem régi szokásukkint, mintegy ex tri- 
pode beszélve, azt az athenaeumi zajgások közzé vegyítvén, tő
le egyetlen csekély érdemét, a’ hazafiúlag dobogó kebel’ kifaka- 
dásának hangjait megtagadni, ’s az önök és kettős folyóiratuk fö
lött álló, az én védelmemre, segítségemre, sem semminemű 
fegyveremre nem szorúló Hírnök’ nem-nemes fegyverévé csa
varva, velem együtt lealacsonyítani ügyekeztek; mi, megenged
jenek, tudós urak, nevelt emberekhez nem illő. Ha önök ezt nem 
tevék, nem vala okom itt felszólalni, ’s önöket ezennel barátsá
gosan megkérni, hogy midőn olly általányosan beszélnek, eget 
poklot össze ne keverjenek, ’s vigyázzanak arra, mit mondanak, 
mert szavuk elébbutóbb torkukra forrhat még.

Minekelőtte önöktől, drága urak, búcsút vennék, bátor va
gyok még egy kis logicai siklásra figyelmeztetni önöket, kik olly 
igen szeretnek logicázgatni másokat. Mondják meg, kérem sze
retettel, minő logica van e’ mondásban: „nem nemesebb, de ész’ 

fegyverével lepett f ö l  ellenünk az ú j  H írnök'*  — Hol ész van, 
olt úgy hiszem, nem-nemes vagyis nemtelen fegyverről szó 
nem lehet; mert az ész illyet nem sugalhal. Sugalhal a' s z ív  

nemtelen tettet, annak kivitelére nemtelen eszközöket ’s fegyvert, 
mert lehelnek nemtelen érzései, mellyek ingerük ; de é s z ,  kedves 
urak, mihelyt ész, nem-nemes fegyvert nem szolgaitathat; mert 
mihelyt ezt tenné, megszűnnék ész lenni, s a nem-nemes fegy
ver nem fogna észé lenni.

Egyéb dolgom az athenaeumi zajgásokkal nincs, s a meny 
nyiben tőlem függ. reményiem, nem is leend; annálfogva isten

nek ajánlom önöket, drága jó urak, zajgásukkal együtt; éljenek 
boldogul!

F e l e l e t
ai „Ismételt felszólítás“ (Század. 21. s*.), „Ciafolat“ (Szá*. 26. s í.)  

és „Néhány szó“ (Száz. 39 sz.) czimú ezikkelyekrr.

Az eddig haladt év különféle változások közölt röpült el tő
lem; mert nem csak hogy böjtelö’ havában elébbi lakhelyemből, 
hol az , időleges fe le le t is- t t készítettem, szinte a’ negyedik vár- 
lliegyébe költöztem át, hanem alighogy itt is félig-meddig 
rendbeszedhetém dolgaimat, midőn sietve ismét Török- és Olasz
országba utaztam, ethnographiai ismeretimet gyarapítandó, hon- 
nét csak kevéssel ezelőtt térhettem vissza elhagyott lakomba. 
Ezen egész idő alatt minden honi hírlapokat mellőzve, íróinknak 
tudományok körüli vizsgálataival természetesen nem foglal
koztam. Ide járul, hogy hol eddig laktam, a’ Hírnök  volt rendes 
újságunk, uj szállásomon, melly Pesthez közelebb esik, mint 
Pozsonyhoz, a’ Jelenkort járatjuk, melly az elsőben találtató 
tudományos vitákat, mint tudva van, soha sem közli. Ezen 
okoknál fogva mintegy kénytelen voltain feleletemmel ennyire 
késni.

Az előleges feleletre tudtomra három rendű feleletek érkez
tek Századu //X-ban. Az első a’ 21 dik számban, „Ismételt fel
szólítás“ czím alatt, „egy szatm ári gymnasiumi tanítótól“ ,* ezt 
emberséges feleletnek nevezem , noha magúban nem fe le le t ; a 
második a’ 25-dik számban , „Czáfolat“ felülírattál, , ,* * * *  ész 
* * * íu t(‘- tői; ezt lehetne goromba feleletnek mondani, noha kü
lönben velős; a’ harmadik a' 39-dik számban, „Fonod János“- 
tó i, illy czím zeltel: „Néhány szó a’ három hónapú évekröü vi 
tatkozáshoz“ , ’s ezt kellene szükségtelen  feleletnek nyilatkoz 
látnom, noha sok fejtörésébe kerülhetett szegény Fonódnak, Kö- 
vidség’ okáért az elsőt fogom nevezni ,4-nak , a’ másodikat B  
nek, a’ harmadikat C-nek.

A  az előleges fe le le te t  bonczolgatja ugyan, de írójának be 
két hagy; nézeteinek közlésében, okainak felhúzásában, két 
ségei’ eloszlatásának vágyában, a’ fölvett tárgynak birálgalasa 
ban nem szeleburdi, nem sértő, nem türelmetlen, nem önhitt s 
magát fitogtató, hanem szerény, szenvedély leien, személyt 
kímélő ’s az illendőség’ határin túl nem rugó. Minden bűne csak 
abban áll, hogy az előleges leieletet kétségtelen udutnuk  nem 
veszi, mit én nem is kívántam, s az általam idézett írókban 
azt, mit keresett, föl nem találja, miről én nem tehetek. Hiszen 
ki jól meggondolja a’ dolgot, mindjárt első tekintetre átláthat
ja, hogy az „előleges“ feleletre még egy „másiknak“ is — mar 
az aztán akár fú rn é k  úrtól, akar én tőlem kerüljön, mindegy 
melly szinte „eldöntő“ felelet lehetne, szüksegkepen kell kö\et 
kezni. De A  ur nem is annyira ellenem , mint Fürnek  ur ellen 
intézte szavait, mi csak abból is világos, mert sem , fe le le t 
nek, sem „czáfolat“nak, nem nevezi sorait, hanem B  urnák 
még az előleges felelet előtt Századunk’ "2-dik számában telt 
„felszólítására adott „ismételt felszólítás“-nak. Neki tehat 
mondani valóm nincs.

Máskép all a’ dolog B s e I. E’ gőgös kényur, mar a Va- 
ticanban álmodván ...agat, méregbe mártott tollából dől,fősen 
szórja ram ’.  mindazokra, kik az ó véleményéhez é<pX-t
nem bicczentenek , sújtó mennyköveit, # <* nélkül hog, a* elő 
leges feleletet illő figyelemmel megolvasta volna, hol sem „két
ségtelen adatok-  nem Ígérteitek, puszta und o r das  hozaUan fel 
a' kérdéses ügy nek nem eldöntésére, hanem felvilé§MÚausrts. 
ezen törvény szerint: contrario jn .r ta  se posda magis e ürese m
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B u l k e s z i  föld.
K özli dr. Rumy.

Századunk' £9. számában megjegyzettem, hogy a’ hires 
chemicus és agronomus, dr. Burger cs. kir. tanácsos, tőlem 
neki*) küldött két fontját a’ bulkeszi földnek 1821ik esztendőben 
ehemice megvizsgálta; erre Századunk’ tisztelt szerkesztője jegy
zékben kérdezte: „Valljon minő eredménye volt e’vizsgálatnak?“ 
Szívesen közlöm ama’ vizsgálat’ eredményét.

Dr. Burger a’ bulkeszi termékeny szántóföldből, melly bi
zonyosan a’ Duna’ usztatásának (Aufschwemmung) eredménye 
(ezt dr. Burger is hiszi), viz állal elválasztott: feketeszürke 
szinü fövényét (schwarzgrauer Flugsand), melly oily finom, mint 
minő a’ tenger’ partjain találtatik**), 0,248 részt, finom homo
kot 0,142 részt, nagyon finom (zart) homokot 0,282 részt, agya
got 0,328 részt. Tehát a’ bulkeszi szántóföldnek 2|3 része homok, 
és csak x|3 része agyag. Ha felvesszük (mond dr. Burger), hogy 
ezen agyag’ 1{3 része agyagföld, és 2|3 része kovaföldből és vas
ból állott, mint a’ ragasztott agyag (bündiger Thon) ***) lenni 
szokott: innen az tetszik ki, hogy 0,10 agyag- és 0,20 kovaföld, 
midőn majd csupa finom homokkal vannak keverve, igen ragasz
tott szántóföldet adnak, mert ezen földnek száraz darabjai, ha 
nedves állapotban meg voltak szorítva, csak nehezen, nagy erő 
által, törethettek szét. — Vizet tartó ereje ezen földnek nem 
nagyobb mint 55, mivel annyi homok van benne. —

* ) ’S pedig kérésére.
**) Ezt nem csudálom, mert Bács vármegyében szintúgy mint Pest 

vármegyében (P estnél, mint Bácskában, a’ homokban ’s a’ por- 
hanyós köbén számtalan tengeri conchyliák találtatnak) egykor 
tenger folyt. B -y.

***) Az igen hiányos és tökéletlen zsebszótárban („Magyar és né
met zsebszótár. Közrebocsátá a’ magyar tudós társaság. Második 
vagy német-magyar rész“)  a’ 166dik lapon e’ német szó bündig 
ekképen magyaráztatik: „írni. kötelező, foganatos, sikeres; hat
hatós, meggyőző, rövid, velős (beszéd).“ E’ zsebszótár szerint 
tehát a’ bündiger Thon-t igy kellene fordítani: „Kötelező, v. fo
ganatos, v. sikeres, v. hathatós, v. meggyőző agyag; a’ mi mind 
rósz fordítás volna. (A ’ pesti „Német-Magyar szókönyv“ben is, 
1827., a’181. lapon, hiányosan csak igy fordíttatik: kötelező, erős 
hathatós, meggyőző, velős, rövid.) Ollyan hiányos magyarázások 
ama’ zsebszótárban százankint fordulnak elő, p. o. a’ 88dik lapon : 
„ Ausstattung, die; kiházasítás.“ Tehát: die Ausstattung eines 
Buches talán a’ könyvnek kiházasítdsa ? Risum teneatis amici! 
Ausstattung nem jelent e egyszersmind: felékítést, kiékítést, fel
ruházást? Tehát die Ausstattung eines Buches: a’ könyvnek ki- 
ékitése. A’ magyar tudós társaságnak tökéletesebb zsebszótárt 
kellett volna kibocsátani. Ha dr. Bovcring ur csak hiányos szótár’ 
segítségével fordította volna a’ magyar népdalokat angol nyelvre : 
fordítása igen tökéletlen lett volna; de én tudós barátomnak ké
résére azokat elébb szorul szóra fordítottam, ’s ö aztán (igen 
szerencsésen) angol versekbe foglalta. Dr. Bowring a’magyar tu
dós társaság’ tagjává le tt, engemet pedig egy alacsony rágalma
zó Bajza' Kriticai Lapjaiban gúnyversekben vádolt, hogy tótul 
gondolkozom, tót gondolataimat konyhadeákságban leirom és né
metre fordíttatom, holott anyanyelvem a’ német, nem tó t; holott 
férjfikoromban még nem tudtam tótul, de már magyarul igen; 
holott csak későbben tanultam szükségből a’ lengyelektől lengye
lül, a’ ráczoktól ráczul; holott latin könyveimben, p. o. a’ Tro- 
pologiában és Schematologiában, a’ legszigorúbb recensensek sem 
találtak konyhadeákságot, ’s holott sem latin fogalmasatra (Con
cept) sem német fordítóra nincsen szükségem, midőn németül ér
tekezni ’s könyveket irni akarok, mivel anyanyelvemen legkönnyeb
ben írok. De a’ rágalmazónak elve ez: Calumniare audacter. sem
per utiquiU Aderet(t. i. apud imperitos et vulgus). B-y-

Ha ezen föld a’ vele elegyített mészfőldtől e's conchyliáktól, 
mellyek együtt 0,05 tesznek,megtisztítva tűzben égettetett: belőle 
0,102 elveszett. Ugyanezen föld dr. Burgernél 8° lemperaturá- 
jaban (Reaumur’ hévmérője szerint) 48 óra alatt, a’ vizes gőzök
nek atmosphaerábóli felszívása állal, 0,046-el szaporodott.

A’ bulkeszi szántóföld a’ lápfőidnek (Marschland, Marsch
boden) minden nyomaival bir. Színe száraz allapotjában setét- 
barna, nedves állapotában pedig fekete; száraz állapotában igen 
szorosan összefüggő, meglágyúlt állapotában olvadékony. Igen 
sok televény (humus) és conchyliák’ maradékai léteznek benne. 
Mélysége 2 láb, és ámbár 50 évtől fogva a’ háromrétű földrend
szer (Dreifelder-System, Dreifelder-W’irthschaft) használtatik 
’s eddig nem trágyáztatott, mégis igen jó termő.

A’ p h i l o s o p h  iáról
philosophál Csaplovics.

(VégeJ
15. §. Továbbá voltak philosophusok , az úgynevezett ide

alisták (Berkeley szül. 1684), kik azt állíták, hogy egyedül ők 
léteznek a’ világon, a’ többi mind merő káprázat, tüneményes 
vígjáték, mellyet előttök az Isten’ mindenhatósága mulatságul 
legörget; szóval, hogy az ő becses személyeiken kívül semmi 
sem létez a’ világon, ’s igy maga a’ világ sem. Már ekkor ugyan 
könnyűk lehettek a’ népösszeirások (populáris conscriptio), mert 
csak ezeket a’ bolondokat kellett megolvasni, ’s azonnal tudta az 
ember az egész föld’ lakosainak mennyiségét! — Azonban gya
nítom, az idealista urak valórnak tartották sültjüket, mikor meg
éheztek. — ’S illyen emberek kormányozzák aztán a’ világot!

16. §. De lássuk már, valljon a’ legújabb kori philosophu
sok valamivel okosabbak lettek e, ’s igy a’ világ’ kormányzóivá 
választhatók e ? — Fájdalom, én ezt sem a’ pbilosophiának mai 
definitioiból, sem magából a’ mai philosophiából nem veszem észre.

Schilling e’ határozatot adja: „A’ philosophia az álfalá
nyosnak (absolutum-nak) tudománya.“ Micsoda állat lehet ez !

Krug  (1818) igy: ,,A’ philosophia tudománya az emberi 
szellem’ összes munkássága’ eredeti törvényszerességének“, s 
ha valaki elég buta volna ezt nem érteni, megmagyarázza neki 
világosabban: „vagyis az én’ eredeti formájának.“ Ki érti, 
mit akart ezzel a’ jámbor mondani, ’s mivé akará magát a’ philo- 
sophiát tenni? Micsoda rém ez az „énnek eredeti formája (Ur
form des Ich’s)? Nem ültetik e itt az ember főbe iszonyú sza-
yak |( ^

Fichte Immanuel (1832) már világosabban fejezte ki magát. 
_  Szerinte ugyanis a’ philosophia „szükségképi önkifejlése az ön
tudatnak, melly önkifejlés az Isten’ szemelyessegenek ’s a’ ter
mészetben levő életnek eleven látásában vagy szemléletében A n 
schauung) végződik.“ — .

17. §. Kérdem, értette bár #zt is valaki? Bizonyosan senki, 
hanemha a’ ki maga is philo tophus. Mert emberisméretileg ne
vezetes, hogy csak rokon szellemek értik meg egymást; s így 
a’ tébolvodotlak szintúgy megérthetik egymást mint a józan e- 
sziiek. Én például Mis ley’ „Totalgrundmatbesis“ -ebol lehetet-
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len e’ könyvczímet illy röviden magyarra fordítanom) egy betűt 
sem értek; de egyik tanítványa, midőn ezt neki mondanám, cso
dálkozott nehézfejiiségemen, holott neki az egesz olly „tökéle
tesen világos.“ Más részről én Littrow ’ astronomiáját meglehe
tősen értem, mellyet ezen uracs teljességgel nem tudott feltogni.

Jegyezzük meg jó l: hogy a’ philosophusok mind e’ mai na
pig sem tudtak megegyezni ahban, mi tehát sajátképen a philo- 
sophici? E’ szerint száz szakács főz, mindenik mást, és mégis 
inindeniknek az egy kívánt ételt kellene feltálalni!

18. §. Prima orationis virtus est perspicuitas, úgy mond 
Quintilianus. ’S mi is lehet a beszédnek végczélja? nem más, 
mint ideáink’ közlése. Minél könnyebben ’s világosabban telje
sítjük ezt, annál okosabban cselekszünk; minél homályosabban, 
annál oktalanabból, vagy legalább ügyetlenebbül. Ez nálunk, kö
zönséges embereknél, törvény; ’s én részemről meg vagyok 
győződve, hogy nincs igazság, mellyet elég világosan ki ne le
hessen fejezni.

19. §. A’ philosophusok ellenben ezt tartják: „Príma orati
onis virtus est confusio et obscuritas“, — ’s a’ legszebb az, hogy 
szántszándékkal Írnak illy homályosan és zavarosan, nehogy 
őket mindenki megérthesse. Maga K a n t  — dux gregis ipse ca
per — megvallotta, miszerint ő „Prolegomenen zu jeder künfti
gen Metaphysik“ czímű munkájában szántszándékkal irt homá
lyosan ; mert, mig egyéb tudományokban, például a’ mathesisban, 
csak azok mernek megszólalni, kik azokhoz némileg értenek, 
azalatt a’ philosophiáról, bármi keveset értsen is hozzá, mindenki 
vél szólhatni; mi ellen nincs egyéb orvosság, mint nekik a’ dol
got egy kissé nehezebbé tenni ’s ignavnm  p ecn s  a praesep ibus  
arcere . ■— E’ szerint azon emberek, kik a’ világot bölcseségre 
akarják tanítani ’s magok még királyok is lenni, szántszándékkal 
beszélnek és írnak zavarosan, homályosan! Már maga ez egy 
tökéletesen elég volna az egész philosophusczéhet megutáltatni; 
mert ki is becsülne legkevesebbre is ollyan embert, ki tudva és 
akarva hoz tévedésbe másokat ?

20. §. D e — ha lehetséges — még megvetendőbbekké te
szik magokat ezen urak az által, a’ m it  ’s mikép  feszegetnek.

H e rb a r t,  egyike a’ legújabb philosophusoknak, azt mondja 
Psychologiájában (1834, III. k. 3. fej.): nem hihető  (tehát még
is lehetséges?), hogy egy embernek több  lélek legyen testében, 
sőt a’ kábáknak (Blödsinnig) talán épen nincs  is leikök, hanem 
csak tenyésző testök, miilyen a’ reteké vagy a’ káposztáé. — 
Nem juttatja e ez akaratlanul is a’ scholasticusok’ ama kérdését 
eszünkbe: valljon olly ember, kinek csak f é l  lelke volna, egész 
gondolatokra képes volna e ; csakhogy itt már nem fél, hanem 
több egész lelkekről és ismét lé lek-nélkü li  élő embertestekről 
vagyon szó. Herbart nem a’ scholasticusok’ korában él e még 
mindig?

Ugyanő a’ léleknek titkos kormánycabinetjét az agy és a’ 
hátgerinczvelő közzé helyezi. Hanem, úgy mond, a’ lélek innen 
m ozdulhat ’s a’ testben sétákat is tehet. — Nem hiába hűti ’s 
locsoltatja tehát Priessnilz  különösen a’ nyakcsigát, hogy itt a’ 
tunya lelket pamlagáról felugrassa ’s inspectióiban szorgalmato- 
sabbá tegye!

21. §. Fichte;, mint mondók, az Isten’ személységét akarja 
elevenen látni. Lá t n i akarja az Isten’ s z e  m é 1 y s ég  é t! Cso
dálja az ember e’ dőre kifejezést! E’ nagy bölcseségü pilosophus- 
tól tehát, ha én őt jól értem, megkapjuk végtére az ur Istennek 
eredeti arczképét, mert ha az Isten’ személyét e le v e n e n  lát
hatni, akkor egyszermind nem lehet nehéz egy ügyes festőre 
is szert tenni.

22. §. Mallynak „Mathematik und Philosophie ’stb.“ (Grälz,
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1834) czímű munkájában szinte gyönyörű dolgokat olvasunk. A’ 
41 dik lapon ez fejtegettetik: valljon a’ teremtő, szintúgy mint 
az általa teremtett világ, lassankint, fokonkint fejlődött e ki, 
vagy pedig egyszerre? — A’ 44dik lapon pontosan meghatároz- 
tatik a’ világteremtésnek kora, évszáma és n a p ja ;  — a’ 46dikon 
pedig ugyané’ világteremtésnek m ódja  olly részletesen iratik le, 
mintha maga Mally jelen volt ’s egy kissé segített is volna. — 
A’ 45dik lapon megmutattatik, hogy Isten a’ teremtés’ munkája 
által legkevesebbé sem fá r a d t  el és erejéből  mit sem vesztett. 
A’ 262d. lapon összehasonlíltatnak a’ teremtő’ és az ember’ lel
ke, mind a’ kettő a’ legkörülményesebben mérlegeltetvén ’s 
minden irányban megméretvén. Az 51 dik lapon megmutatja M., 
mikep  gondolkodik a’ teremtő; ’s a’ 268dikon kérdi, vannak e 
annak érzékei  és minők ’stb.

23. §. De az olvasó kétségkívül már elégli ezeket az esze- 
lősségeket. Lehetséges e , kérdjük, hogy ember annyira vete- 
medhessék, azaz eszét annyira elYessze, hogy illy  vizsgálódá
sokba , illy istenkáromlásokba ereszkedni ne irtózzék! Pedig 
Mally is számot tarthat a’ kormányra, ha valahol trónüresség 
találna lenni, legalább a’ vad ludak  közt, mert philosophiája 
ugyancsak vad. —

24. §. A’ természetjogászok’ balga álmairól e’ lapokban már 
szólottám. Most csak ennyit, hogy ezen urak különösen és ki
váltképen készek a’ kormánygyeplőt akárhol és akármikor is 
megragadni. Mert nyíltan hirdetik, hogy az ő bölcseségők felette 
áll minden statusnak. Mi hiányozhatik tehát kormányra lépésűk
hez egyéb, mint hogy számukra valahol koronák és trónok ürül
jenek meg. — De bárhol legyen is a’ királyoknak szűke, az én 
szerény tanácsom az, csak philosophus ne választassák királyul, 
ollyan t. i . , miilyenek ezek a’ valóságban! Mert egy illyes a’ 
helyett hogy de coordinalione fororum elmélkednék, minden bi
zonnyal a’ legnehezebb philosophiai kérdéseket húzná elő egyiket 
a’ másik után alattvalói’ boldogítására, ’s például ama’ kérdésen: 
valljon igaz e , hogy ha senki  és sem m i egy zsákba tétetnek, 
ezek itt harapják egymást? törné fejét, sőt statustanácsa által 
tapasztalványokat is tétetne a’ dolog iránt; vagy pedig a’ legkö
zelebbi országgyűlésen a’ kereskedési munkálatok’ átvizsgálatát 
ama’ még szinte oldatlan problémával: valljon a’ malaczot, melly 
vásárra vitetik, a’ kötél tartja e vagy a’ kéz? nyitná meg, 
minthogy ez , vélekedése szerint, minden egyéb kereskedési 
kérdésnek alapja. Továbbá szigorú vizsgálatokat tétetne az iránt, 
valljon egyik és másik esedezőnek, ki sokat kíván, több lelke 
van e egynél, egy fél vagy egy sem; utóbb saját öntudatának 
önkifejlésével, az Isten’ személysége’ eleven szemléletével, az 
atomusokkal ’s a’ 3dik és 4dik osztálybeli monasok’ lehető okúl- 
tabbságával ’stb. bíbelődnék; vagy végre, mint termeszetjogász, 
minden örökösödést eltörölne, ’s jól kikaczagná magát, ha hív 
alattvalói ez őrök feletti vitákban egymást öldökölnék! Azalatt 
törvénykezés, rendőrség, béke és háború ’s általában minden
nemű kormányügy menne mint mehetne, Európának, sőt az 
egász nagy világnak nem kevés kaczajára! — Tehát még egy
szer: a’ világ’ minden kincséért c sa k  p h i lo s o p h u s t  ne 
királyul!

Mindezekből- következik, hogy Platónak ama’ legelői emlí
tett candidatioja sajátképen úgy értendő ’s vala teendő : „hogy a’ 
philosophusoknak csak akkor lesz jó dolguk a’ világon, ha ők 
királyok, vagy ha a’ királyok philosophusok lesznek.“ Ekkor 
igenis, elhiszem, gyönyörnapokat élnének a’ philosophusok, de 
jaj, haroms^áz-harminrzháromszor jaj az alattvalóknak !

25. §. Tisztelet-becsület a’ philosophiának, mennyiben 
hasznos  tanítmányokat hirdet! — Én itt csupán a’ szemlélődő
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(speculativ), úgynevezett transcendentalis és /emcíre/philoso- 
phiának a-priori-féle agyrémei ellen írok , niellyek legkevesebb 
haszonnal sem bírnak.

26. §. Fiatalkoromban olly szerencsétlen valék, hogy a’ 
metaphysicát kétszer is kellett hallgatnom. Iskolai fiizeteimftmeg 
megvannak ’s valahányszor beléjek pillantok, csodálkoznom kell 
különben igen tisztelt és tiszteletre méltó tanítóim’ balságán, kik 
velem a legszebb időt illy egészen fölösleg balgatagságokra pa- 
zaroltaták, mellyeknek én azóta, csaknem fél század’ lefulyta 
alatt, egyetlenegy esetben sem vehettem legkisebb hasznukat, ’s 
mellyekből egyedül azt tanultam, hogy a’ philosophusok csak 
úgy neveztetnek bölcseknek, mint lucus a non lucendo. — A’ 
psychologiát szinte kétszer hallgattam ’s nem kevés gyönyörrel; 
de a’ három csodaszép hypothesis’ daczára is telkemről, azaz 
annak lényegéről, mind e’ mai napig egy hajszálnyival sem tu
dok többet mint azelőtt tudtam, ’s csak most nem régiben taní
tott meg H erbarl, hol kelljen a’ lelket keresnem, ha netalán 
meg akarnám saját teremében látogatni.

27. §. E ze k  az emberek, ezek a’ büszke bölcsek akarnak 
minket igaz élelbölcseségre tanítani! ők, kiknek mindenkori 
munkájok, csak üres szalmát csépelni, mellyből mindeddig a’ 
hasznos  igazságnak csak egy szemét sem bírták kicsépelni; ők, 
kik nem csak egész szótárakat kifosztanak ’s a’ kifosztott szó
kat összevissza keverik, lapátolják, hanem egészen uj szókat is 
koholnak, hogy rég ismert dolgokat úgy mondjanak ol, hogy 
azt kívülük más ne értse! Innen jön aztán, hogy a’ fiatalság, 
midőn az iskolákból kilép, a’ való életben egészen idegen, tu
datlan. Innen van, hogy a’ legkitanultabb diák is , a’ helyett 
hogy a’ tanulatlan népet ő oktatná, ha csak az orra’ vére foly is, 
tudatlan vén banyáknál kénytelen segedelmet keresni, mert ma
ga magán segíteni nem bir. Hogyan teremtetett a’ világ, miké
pen függ a’ test a’ lélekkel össze, hány monas megy fel egy 
bécsi vagy pozsonyi mérőre, azt tudja, de tintáját a’ penésztől 
megóvni nem képes, a’ legkisebb gyümölcs- vagy tintafoltot 
gyolcsából a’ mosóné’ tudománya nélkül soha sem venné ki. Illy 
legénykék aztán pöífeszkednek otthon a’nagy tudománytól, ’s ne
vetségesekké teszik magokat a’ józan ész előtt, mint ama’ p h i
lo so p h ic  végzett ifjú’ isméretes példája mutatja, ki apjának meg 
akarta mutatni, hogy a’ vacsorára feltálalt 3 hig tojás nem 3, 
hanem 5. Hogyan? kérdé az apa; igen, mond a’ fiú, mert hol 
3 van, kettő is van, már pedig 3 -J-2 =  5. Ah, mond az apa, 
az jó , hogy öt tojásunk van; én és anyád megeszünk hármat, 
edd meg te a’ többi kettőt. —

28. §. Elképzelem, mint fognak zúgni-zörögni a’ philoso
phusok  e’ nyilatkozásul! ellen, ’s nem várok egyebet, mint hogy 
ignoransnak nevezzenek. De soha se csalogassák magokat, u- 
raim ; én a’ kegyetek’ magas bölcseségét és fenséges kor mány- 
m a x im á it  igen jól ismerem. ’S ha kegyetek e’ részben igazolá
sokra és megczáfolásokra ereszkednének le, feleletem nem leend 
m ás, minta’ mit ama’ derék és hatalmas MALLEUS MALE FI - 
COKUM, neve: Csaló P á l,  a’ Hírnök’ 65dik számában a’ pesti 
három bölcsnek Ígért, t. i . : „itt vannak a’ fu c tu m o k ,  uraim; 
kérlek igen szépen, tagadjátok el a’ factumokat.“ — Bécs, aug. 
20. 1838.

Yrálasz a’ Figyelmezóuek.
A’ Figyelmezöben illy czímű munkámról: „Haiszler György’ 

orvosi munkája. Harmadik Darab. A’ Gyermekkor’ és Nőnem’ 
nyavalyáiról“ még f. e. martius’ I3kán megjelent észrevételekre 
május’ 25kén bekiildöttem ugyan a’ Figyelmezö szerkesztőségéhez

feleletemet; de hogy az mindeddig ki nem jött, okát nem für
készem, inkább hogy egészen feledékenységbe ne jusson, fele
letem’ fölvétele végett a’ H írnök' és Századunk’ t. szerkesztő
jéhez folyamodtam. Legyen a’ Figyelmezö’ megsértése nélkül.

Hivatalbeli foglalatosságim közt csakugyan jutott egy sza
bad órám, mellyben a’ nagyérdemű tudós recenseim urnák emlí
tett észrevételeire némi könnyű felelettel kedveskedhetem. ®

Mit tagadjam? mindjárt az első sor megállított: ..A ’jelen  
munka czíme a la tt más is érlelhetnek, mint a' mi." Így kezdi 
a nagyérdemű recensens ur észrevételét, mellyre az a’ felelet: 
ha mindegyik orvos volna, ki munkámat olvassa, épen ezen 
észrevételen fen nem akadnék; mert mindegyik jól tudná, mi 
légyen amaz orvosi munkám’ czíme alatt értethető: mi más. De
minekutána többek a’ nem-orvosok, kik olvassák, félő, netalán 
bakszarva^t (hirco-cervus) érthetnének alatta: szükséges azért 
a világosítás; azonban engem megkímélve maga a’ rec. ur rög
tön utána veti: „ A z  nem egyéb, m in t különös kór- és gyógytan" 
(pathologia és therapia specialis). — Már ha nem egyéb, hogy’ 
mondhatnám: más is érlelhetnék, m int a mi?  vagy talán a haj
dani maiglan tündöklőket, kik „opera medica“, „ratio medendi“, 
’s több efféle czímek alatt különféle orvosi munkákat írtak, kí
vánta bennem érinteni? Ha úgy van, nem illenék e ide amaz 
einlékeztetés: „Icarus icarias nomine fecit aquas?“

Folytatván az olvasást: nem annyira észrevételek mint inkább 
megannyi felséges intések és tanítások üllőitek szemeimbe ; halljak 
csak a’ rendeltetésükre serénykedő ifjak: , , h i  a jelenkorban  
ezen tengerre ereszkedik, ú tjára  jó l  elkészüljön"  ’stb. Nem 

•szép, nem hasznos intés ez, hogy minő testi és elmebéli előké
születekkel ereszkedjenek e’ tengerre? mi ritka iparral buvárkod 
janak ennek minden ágaiban! hogy’ óvja őket a’jelen időkben ural 
kodó káros és veszedelmes szellemtől mondván: „Alig uralko
dott károsabb és veszedelmesb szellem a ’ gyakorló or rost tudo
mányban, m int a’ je len  időkben.ee — IVem atyai feddés ez? meg 
vallom, mig ezeket az ember’ boldogságára czélzókat olvastam, 
ifjúdva hajdani elfelejthetlen tanítóim’(áldás hamvaikon!), jelesen 
K olin  , S to ll', Q uurin ' oskoláiban álmodtam lenni magamat. — 
Ezen nagy férjfiak’ nyomdokiba lépve, szívvel, leiekkel oda tör 
az érdemes rec. ur, hogy Scaliger  szíve szerint orvosokat 
szüljön: „Medicum oportet esse viruin doctum, probum, lenem, 
diligentem (nulla dies sine linea), maturum, circumspectum, Deo 
fretum, non sua vei scientia, vei opera, vei successu tumidum 
etc.“ ’S ekkép kezet foghatunk, szent a’ békeség. De talán 
az érdemes rec. ur azért ütötte a’ legyet, hogy az oroszlán 
érezze. Ha úgy van, azt mondom: Amice! bene, séd die, quid 
hoc monstri est: egy ötven év óta gyakorló orvost kisérteni?

Tovább is folytatván az olvasást; csakugyan belebotlottam az 
ngemet is kímélve illető leczkébe; halljuk csak: „M i a jelen 
innkát illeti, igy fejti ki magát az érdemes recensens ; meg kell 
államink, hogy sok, igen sok kívánni valót h á g y m e r t  nims 
‘Z érintett szellemben Írva“ ’stb. -  Ebből azt kell kihoznom: 
legfelejtkezett az érdemes rec. ur (régen volt), hogy az akkori 
lirmondó-bari a’ házi gazdáknak, lelki atyáknak és falusi boi- 
élyoknak ajánlottam munkámat, kiknek csak tejjel s gyönge 
éppel kellett szolgálnom ; mert az erősebb étket meg nem bír 
»gyomruk; sapienti pauca. — Engedelemmel legyen ejtve, úgy 
Úszik: az érdemes rec. ur orvosi munkám’ harmadik darabjai 
sak tőled-hozzád forgatta, de el nem olvasta, egyébiránt mar 
’ módból, mikép kelljen a’ gyermekek’ nyavalyáit kikutatni, 
szrevehette volna, hogy nem orvosoknak Írtam, a mi annyi- 
zor meg annyiszor bebizonyítanak többszöri intéseim, ogy míg 
rroskoz folyamodnak, mig az orvos megér k e z e  ndik használjuk; 
:hat családos gazdáknak, lelki atyáknak s fa usii or e yo na 
tani, kikre nézve talán a sok kívánni ralona t" » e m n am.
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Azonban orvos is olvashatja, kinél a’ sok, igen sok kívánni való 
bőven meglévőn, munkámat mint emlékeztetőt használhatja.

Végre csakugyan megelégszik az érd. rec. ur orvosi mun
kámmal annyiban, hogy szava szerint: „ A z  e'rjelmesseg mégsem 
h ibázik , s a m űszavak benne ruhásokra halm ozva nincse
nek“  ’sb. Miután illy érdemes tanúm van munkám értelmessé-
géről, büszkén kiálthatok fel: használtam !

De bezzeg kikel az irőtoll ellen: „ K ív á n tu k  vo ln a ,  úgy 
mond, hogy az ú jabb  m űszavak gondosabb s tílu sb a  elegyíttet- 
tek v o ln a “  — É’ kívánságra csak az a felelet: ha M assilon  
hallgatóihoz, vagy Celsus’ olvasóihoz hasonló olvasókat remélhet
tem0 volna: megtalálta volna bennem annyira-mennyire ezeknek 
szorgalmas követőjét; de — minttöbszőremlítém — házi gazdák
nak” lelki atyáknak, falusi borbélyoknak orvosi tárgyakról írni, 
eié<r ha mindenki megérti, netalán csinosabb nyelven, gondo
sabb stílusba ejtetten, értelemzavarólag, azzal tiszteltetett volna 
meg munkám: mare verborum, gutta rerum.

Átfutván ekkép az érd. rec. urnák mind szívreható intéseit ’s 
feddéseit, mind észrevételeit, azzal fejezem be feleletemet: di- 
vina molimur, hurnana solum perficere valemus. ’S ez bökke
nője, hogy majd minden munkában, még a’ gyógylárban  (Or
vosi Tár) is sok, igen sok kívánni valót hagyott szerzője.

H a isz ler  György.

Az óthimlőről .
Pótlékul az e’ lapokban (49. szám.) megjelent hasonló czímű 

értekezéshez ide iktatjuk W ildberg ’ „Jahrbuch der gesammten 
Staatsarzneikunde“ czímű folyómunkájából a’ dr. A. H. N ico la i 
által közlött észrevételeket, mellyek méltók, hogy minden ille
tőnek tudtára essenek.

Az ótás, ha akarjuk, hogy csak használjon, mindenkor az 
eredeti tehénhimlőből történjék; mivel pedig a’ tehénhimlő igen 
gyéren támad önkint ez állaton, ’s a’ mi támad, az emberiség’ 
ezered részének beótására sem elég: szükséges a’ tehénhimlőt 
mesterségesen termeszteni ’s igy szaporítani. — A’ szaporítás 
legjobb sikerrel történik a’ beótott gyermek’ bőrén termett óthiin- 
lőből, ha ez még bir valami erővel, ennek genye t. i. beótatik 
a’ tehénnek nem tőgyébe, hanem magokba a’ bimbókba, mert 
csak ezeken teremnek igaz himlők, a’ tőgyön pedig csak álak. 
Megkülönböztethetni az igazakat az álaktól az által, hogy ezek hó- 
lyagocskákat képeinek, mellyek’ hig tartalma azonnal a’ felbökés 
után egészen kifoly, holott az igazak ekkor is tele maradnak. — 
A’ szaporításnak e’ módját ajánlja Heim („Rust Magaz.“ 38. k.
2. f .) ,  ki a’ gyermeken termett óthimlőnek evétől, midőn ez a’ 
tehénbe ótatott, láta himlőket foganzani és nőni, mellyek ismét 
gyermekekbe ótatva épen olly változásokkal járó himlőket hoz
tak elő, minők az önkint termett tehénhimlő-ótványnál szoktak 
támadni, t. i. az ótás’ helyén mérges veresség ’stb., csak
hogy az itt érzett láz csekélyebb volt. Mindkét Siciliában már 
18061Ó1 kezdve szokásban van a’ szaporításnak e’ módja a’ leg
kívánatosabb sikerrel. — Ajánltatik az emberi himlőnek is tehén
be ótatása; de erről sokkal kevesebb eddig a’ tapasztalat, hogy- 
sem valami bizonyost lehessen mondani. — A’ tehénhimlőnek eve 
csak támadásának két első napján használható az ótásra, nem pe
dig későbben, midőn ez zavarossá lön, még kevesebbé a’himlőhaj.

Ugyanott említtetik: hogy Kiéiben Poroszországban R itter  
észrevette a’ tehénhimlőhöz mindenben hasonló kiütésnek szár
mazását a’ ló-pók1 (Mauke) ragadványos evének beótásától. Az 
első tapasztalat, mint szokott, véletlenül esett, az említett baj
ban szenvedő lóval bánó embernek kezén t. i. támadtak a’ tehén
himlőhöz mindenben hasonló kiütések, mellyek beótás által má
sokra átvitetve egészen hasonló kiütésekké növekedtek. — Fi
gyelmessé lévén ezáltal Ritter, későbben többekbe ótotta a’ 
mondott anyagot, és minden helyen hasonló sikert látott; tá
madtak t. i. a tehénhimlőhöz nem csak külső alakra, hartem le
folyásra és hagyott sebhelyre nézve is épen nem különböző kiü

tések, úgy hogy ez állítás valóban természetben alapuló lett
dolognak tekintethetik. — De arról, valljon az igy anyagképen 
hasonló himlők bírnak e hasonló óvó erővel is az emberhimíő el
len, hallgat a’ szerző. Dr. Ivv cs .

Victoria királyné’ gastronomiai életmódja.
V ic toria  királyné parancsot bocsáta ki a’ főkonyhamester

hez, hogy a’ királyi asztalra további rendeletig teknősbékalevest 
ne készíttessen. Oka ennek alig lehetett izlésváltozás, mert a’ 
királyné mindig nagyon szerette a’ teknősbékalevest, ’s iránta 
még csak néhány nappal is a’ száműző parancs előtt folyvásti 
kegyet mutatott. így a’ királyné azon búcsuebéd’ alkalmával, 
mellyet N em ours  herczegnek adott, a’ teknősbékalevest olly kü
lönös jóságúnak találá, hogy — mint mondják — az álmélkodás- 
nak őrizetlen kifejezése lebbent el a’ franczia herczeg’ arczán, 
midőn a’ királynétól másodszor kiürített tányért teknősbékaleves- 
sel harmadszor is megtöltve annak átadatni ’s az előbbeniek’ 
irigylendő sorsában osztozni látá. Ámde ezzel végdiadalát is ün
nepelte a’ teknősbékaleves. Legalább egy ideig tartandó számű
zetése nyomban következett. Indílóokul pedig a’ királyné’ házi 
orvosának azon állítása szolgált, hogy a’ „kissé igen sok“ tek
nősbékaleves’ élvezése a’ királyi egészség’ harmóniáját megza
varta, ’s ahhoz kapcsolt tanácsa, hogy ő felsége jövendőben 
„kissé kevesebbre“ szorítsa magát; végre a’ királyné’ igen ter
mészetes kívánsága, hogy a’ kisértő (t. i. a’ teknősbékaleves) in
kább egészen távolíttassék el. — Nagybritannia’ királynéja rend
szerint 10 és 11 óra között reggeliz, fölkelése után fél órával. 
A’ reggeli áll egy csésze kávéból és két csésze theából, mind a’ 
kávé, mind a’ thea erős és a’ csészék’ terjedelme angol tetemes- 
ségű; áll továbbá határozatlan számú úgynevezett franczia hen
gerekből (french rolls), pirított és melegen megvajazott kenyér
szeletekből, két lágy tojásból, egy kevés skócziai marmeladeból, 
és változtatva szárnyas állat-, vadhús-vagy sódarból. Két órakor 
tartatik a’ „luncheon“ vagy másod-reggeli, ’s itt rizspudding, 
sült oldalszeletek (cotelette) és rostélyos (beefsteak) pirított bur
gonyával teszik a’ királyné’ szokott választását. Ha ő felsége a’ 
bort tisztán issza: a’ moselinek, ha pedig vízzel vegyítve: a’ 
burgundinak szokta adni az elsőséget. Hét órakor készen áll az 
asztal, ’s a’ királyné pontban foglalja el helyét. Terítékén hever 
a’ már kész és felhordandó ételek’ jegyzéke. 0  e’ szerint hatá
rozza meg, mellyik ételből vigyenek számára, ’s kevesbbé sze
retvén a’ változást mint a’ jóságot, egyféle ételből, melly Ízlik 
neki, gyakran második és harmadik tányért is vitet megának. 
Általában többször választ tápláló ’s erősen fűszerezett ételeket, 
mint édességeket vagy a’ nyelven légbe olvadó szakácsmüveket. 
Egy pohár madeiráit néhány pohár könnyű italú franczia bor, 
ezt pedig — ritka kivétellel — három vagy négy pohár champag
ne!, rózsaszínű „oeil de perdrix“ követi. Asztal után a’ királyné 
egy csésze kávét iszik, igen édesen, ’s ritkán kevesebbet két 
csésze theánál, de ezt csaknem minden czukor nélkül ’s — va
lamint a’ kávét is — csak kevés tejjel vegyítve. Tánczmulatságok’ 
alkalmával — akár tulajdon palotájában, akár királyi rokoninak 
lakásain tartatnak azok, mert még eddig a’ királyné semmi más 
privát ünnepélyben nem vett részt — éjfél után egy órakor nyit
tatnak meg az evőterem’ ajtai, ’s egy csésze húslé, olasz saláta, 
szárnyas allat és vízzel vegyített bor itt a’ fejdelemnőnek leg- 
kedvesbek. Ha a’ királyné társaság nélkül tölti az estet: illy én
kor többnyire 12 óra előtt egy kevéssel megy alvóteremébe, ’s 
egy pohár fris kútvizet iszik éjszakára. Mig a’ Kensington-palo- 
tában lakott, addig, valamint azelőtt, anyja’ szobájában hált ’s 
vele reggelizett. Midőn lakását a’ Buckingham-palotába tette át: 
megszűnt az éji társaság, de a’ közös reggelizés még több hétig 
tartott; aztán K e n t  herczegné megbetegedvén, ez is félbeszakadt, 
’s azóta a’ királyné forma szerint lemondott róla ’s most magá
nyosan reggeliz, a’ mennyiben tudnillik néhány hírlap’ társaságát 
nem lehet társaságnak nevezni. (C o u rt-Jo u rn a l.)

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz Jó zse f.  — Nyomtatja ifjabb Schm id  A n ta l.
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A’ buda-pesti állóliid’ tárgyában.
Megjelenvén a’ „Buda és Pest közt építendő álló-hid’ tárgyá

ban kinevezett országos küldöttség’ munkálatainak második köz
leménye“ (P est, Heckenastnál, 1838), sietünk abból tisztelt ol
vasóinkkal legelsőbb is báró S i/ta  Györgynek a’ Fenséges Nádor
hoz ’s főm. országos küldöttséghez intézett újabb nyilatkozványát 
velős kivonatban közleni.

„Azon társaság — ezt olvassuk mindjárt e’ nyilatkozvány- 
nak elején — melly W odianer S á m u el es tá rsa i  czím alatt 
vetélkedő fél gyanánt lépett volt fel ellenem, a’ Buda ’s Pest’ 
városait azóta ért gyászeset után, melly által az egész vállalat 
sokkal kedvezetlenebb világba lön helyezve, mi azonban engem 
annak folytatásától teljességgel el nem ijeszt — jónak találta, 
magát hozzám csatolnia. — Én mindenkor azon véleményben lévén, 
miszerint Buda 's Pest közzé függő lánczhid legalkalmasabb, 
mindenek előtt W . T. C lark  urat, mint a’ mostani tudva levő 
legügyesb lánczhid-építőt választottam számomra, Wodianer ur’ 
és társai' választása pedig G. R en u ie  urra esett. Mennyire volna 
kő- vagy vas-ivű híd, technicai tekintetben, a’ megkívántaid 
számos oszlopok miatt Buda ’s Pest közt alkalmazható, erre 
nézve személyesen nem Ítélhetek; a’ hozzáértőknek azonban, ’s 
különösen Vieles  és S la te r  uraknak, kik mint tulajdonképeni 
oszlop-építők a’ londoni kő-hid’ építésében is közvetlen részt 
vettek, és az utolsó dunai nagy árvíznek másfél hónapi itt tar
tózkodásuk után személyes tanúi valának — tapasztaláson alapult 
véleményök szerint, ollyas sok oszlopú hidak nem csak financial 
tekintetben véghetetlen nehézségeknek vannak kitéve, hanem a’ 
két várost is minden erősebb jégjárásnál felette nagy veszélynek 
fognák kitenni. Függő lánczhidak nem csak Clark urnák, és 
Plews és Slater uraknak jelentései, hanem maga Rennie urnák 
is Wodianer urakhoz intézett Ítélete szerint Buda ’s Pest váro
sainak állandó egybekapcsolására tökéletesen alkalmasak, a’ nél
kül hogy az áradási veszélyt legkevesbbé is nevelnék. Clark ur
nák egyik terve egy Pesten a’ Nákóháznak, Budán pedig az 
ottani katonai raktároknak irányában építendő hidat ábrázol, két 
oszloppal a’ Duna’ medrében. E’ hid a’ két város közti közleke
désnek és a’ kereskedés’ kivánatinak egészen megfelelne. — Az 
építendő művészeket illetőleg, a’ főméit, orsz. Küldöttségei arra 
kérném egész alázattal, méltóztatnék az e’ két művész közüli vá- 
laszthatást rám hagyni; mert a’ hídépítés sokkal könnyebben és 
biztosabban sikerülhet, ha két jeles művész áll rendelkezheté- 
semre — kik tán együttmunkálva is vihetendik az építés igaz
gatását — mint ha csak egyre vagyok szorítva, kit emberi köz 
sorsunknál fogva sokkal előbb érhet valami, mi által a munka 
megakadhatna, mint kettőt egyszerre.“

„Ezeknek előrebocsátása után, 1837-diki május’ 3kán költ 
első nyilatkozásom’ ’s cs. kir. Fenséged’ ’s a’ főméit, orsz. Kül
döttségnek arra adott kegyes válasza’ folytában, előterjesztései
met e' következőkben bátorkodom összesítni: 1. ígérem , hogy 
az említett lánczhidak’ egyikét vagy másikát, t. i. vagy a’ Ná- 
kóház’ táján, két oszloppal a’ mederben , minden czélra számí
tottat, vagy a’ Szent-Gellért-hegy’ táján egy nyílással de korlátolt

használatra szolgálandót, lehető legrövidebb idő múlva -  tán 
már négy esztendő alatt a’ kegyes jóváhagyás után— fel fogom 
epitem es a’ közönség’ számára megnyitni. 2. A’ két várost il
lető kárpótlásra nézve ügyekezni fogok azoknak annak idejében 
— mikor t. i. már végkép’ el lesz határozva, hogy Buda* s Pest’ 
állandó egybekapcsolása rám bizatik -  olly ajánlásokat tenni, 
mellyek szerint e’ tárgy, ha csak lehetséges, barátságos utón 
elvégeztessék. 3. Mi az 1837ki május' 3kán költ első nyilatko
zásomban foglalt kötelezések’ 3-dik , és kedvezések’ ódik pont
ját illeti, mellyeknél fogva Buda s Pest’ városaihoz tartozó du- 
napartokat czélirányos töltésekkel óvni Ígértem, kikötvén más 
részről, hogy mindazon telkeknek, mellyek most a' Duna’ med
rében , rendszerinti vízállásnál födve rejteznek, a’ két part’ fel
töltése által azonban szárazzá lennének, méltányosan meghatá
rozandó értéke nekem az illető városok által megtéríttessék, 
vagy magok a’ telkek a’ részvényes társaságnak tulajdonúi en
gedtessenek által: — e pontoktól most azon oknál fogva állok 
egészen el, mert mind Clark mind Rennie urak’ Ítélete szerint 
egy a’ Nákóház’ táján két oszlopra építendő hid, a’ vizáradási 
veszély legkisebb nevelése ’s igy a’ folyamnak minden előre bo
csátandó szabályozása nélkül tökéletes biztossággal létesülhet, 
úgy hogy a’ két város, a’ hid’ felépülte után ..csupán azon ára
dásoknak maradna kitéve, mellyektől nagyobb víznél most is fél
het. Ha azonban a’ két várost e’ híd’ felállása után  az áradások 
ellen nagyobb biztosságba kívánná helyeztetni, erre nézve is el
ső nyilatkozásom' értelme szerint, de némelly, a' két városi ért 
legutolsó gyászeset által szükségesekké vált nevezetesb módo
sításokkal , leendő értekezésre ezennel készségemet ajánlom.
4. Az első nyilatkozásomban foglalt 4dik pont, mellynél fogva 
kötelezém magamat, a’ megszabandó kiváltsági évek’ elfolyta 
után, a’ felállítandó közlekedési eszközt legjobb állapotban át
adni, azon ideig pedig, általam benyújtandó jegyzék szerint, 
egy tartalék pénzalapot, a’ fő országigazgatásnak akármikor ki- 
mutalandót alkotni ’s világosságban tartani 'stb. — cs. kir. Fen
séged ’s a’ főméit, orsz. Küldöttség által egész terjedelmében 
elfogadtatván, erre nézve részemről nincs egyéb hátra, mint an
nak idejében, ha t. i. szerencsém lesz a’ főméit, orsz. kill 
döttséggel végegyességre léphetnem, az ide tartozó program 
mát az országigazgatásnak előterjesztenem. 5. Mi az első nyi
latkozásom’ kötelezési 5dik pontjában foglalt részvény-kibocsá 
tást illeti, ámbár az utolsó vizáradás állal a' körülmények egé
szen megváltoztak, és én azóta a vállalat előmozdítása vegeit 
némelly kereskedőházakkal egyesültem, mindazaltal a kibocsa- 
tandó részvények’ felét Magyarország’ ’s a’ két város’ számár., 
hagyom szabad elvállalhatásul hat hónapig, ezen idő’ Hmiilta 
„tán azok, ha el nem kelnének, ismét saját rendelkezl.etésem 
alá esvén vissza. A’ Wodianer-tarsaság eleinte, félreértések által 
s tán a’ kitűzött czél’ elérését tárgyazó feleltei buzgóságtol in 
dítva, személyemet gyülölséges világba állítni kívánta ugyan, 
mintha engem mértéktelen nyerekedési vágy vezérelne s mint
ha követeléseim olly túlságosak volnának: később azonban Ang
liának, melly egyedül mutathat újabb időkben létesült nagyobb- 
szerű munkákat elő, tapasztalásait sajátjává tpven, csakhamar
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átlátta, miszerint az általam kikötött kedvezések — bármiig tul- 
csapongóknak látszassanak is azok előtt, kik olly óriási mun
káknak , miilyen a’ Buda ’s Pest közt építendő hid lenne , ne
hézségei- ’s költségeivel nem ismeretesek — elkerülhetlenül meg
kívántainak arra, hogy a czélba vett hídépítés’ valósítása okosan 
lehetővé tétessek, vagyis hogy azon társaság’ legkisebb kára nél
kül eszközöltethessék, mellynek képét viselem ’s ekkép méltá
nyos kármentetéséről gondoskodni kötelességem. Mindezt figye
lembe véve az említett társaság, hogy maga részéről a’ kérdé
ses tárgyat előmozdítani segítse, sőt annak létesítését is végbe
vigye , 'semmi költséget ’s fáradságot nem kiméit, Anglia’ egyik 
leghiresb művészének hely’ színére lett kihivatása végett, ma
cának ezáltal az ügyiránt nagy érdemet szerezvén. — Az előszám
lált kötelezéseimért nyerendő kedvezések’ sorát most azon alá
zatos kérésemmel kezdem, hogy 1. A’ többször említett, számos 
tagból álló társaságnak, volt fáradsága’ , nevezetes költsége’ ’s 
megbizonyított hazafiúi’ buzgalma’ tekintetéből, az általam Ma
gyarország’ ’s a’ két város’ számára ajánlott részvények’ egy 
harmadát, szabad rendelkezésére engedni méllóztassék, annak 
tagjai különben is nagyobb részint, ha nem mindnyájan, honfiak 
és a’ két város’ lakosai leven. E’ pont után még a’ következő 
feltételeket bátorkodom előterjeszteni: 2. Hogy az első nyilatko
zásomban a’ kedvezések közt lső  pontban kijelentett abbeli kérel
memet, miszerint „én a’ velem szövetkezendő társasággal együtt 
a’ szinte azon alkalommal közlött jegyzék szexint mindentől, ki 
a’ felállítandó közlekedési eszközt — akár a’ két oszlopu akár az 
egy nyílású hid lene az — használandja, vámot szedhessek, e’ 
vámjegyzéket azonban, hajónak látnám, alább szállíthassam“ 
— cs. kir. Fenséged ’s a’ főméit, orsz. Küldöttség egész terje
delmében jóváhagyni méltóztassék. Minek megtörténtével én a’ 
közönség’java’ ’s kényelme’ tekintetéből nem csak előfizethetést, 
hanem — ha a’ részvénytársaság’ fenállásával csak valamennyire 
is összeegyeztethető lenne — a’ vám’ leszállítását is fognám eszköz
leni. 3. Az első nyilatkozásomban foglalt feltételek’ 2dik pontja, az 
ország’ igazgatása’ és illető törvényhatóságok’ részéről a’ tör
vénynek kiki által megtartathatása végett kikért segélyt illetőleg, 
ugyanazon értelemben, mellyben én értettem, már kegyesen el
fogadtatván, részemről e’ tekintetben nincs egyéb hátra, mint 
cs. kir. Fenségednek ’s a’ főméit, orsz. Küldöttségnek alázatos 
köszönetemet kijelentenem. 4. Az első nyilatkozásomban foglalt 
feltételek’ 3dik pontjára nézve, melly szerint az országiás’ ré
széről, a’ felállítandó közlekedési eszköz’ mindenkori szabad hasz
nálásáért, egyszer mindigre, általán véve 150,000 pengő forint 
kész pénz’ fizetését, ’s ezen kívül a’ budai részen fekvő élelem
raktároknak az ugyanazon pontban előadott mód szerint, tulajdo
nomul leendő átengedését méltányosnak véltem — köszönöm 
mély alázattal cs. kir. Fenséged- ’s a’ főméit, oi’sz. Küldöttségnek 
abbeli kegyes biztosítását, hogy e’ kérelmemet annak idejében 
hathatós közbenjárása által ajánlani és pártolni fogja. Azonban 
bátorkodom ezennel — kérelmemet egyenesen a’ legfelsőbb kor
mányszékhez nyújtván be — rövideden azon okokat előadni, 
mellyek engem e’ kérésre vezérletlek. a) Miután a’ törvény’ vi
lágos szavai szerint a’ Buda és Pest közt építendő állandó hídon 
hidvámot kivétel nélkül mindenki fizetni tartozik ; ’s ekkép abban, 
véleményem szerint Ő Felségének szentséges személyén ’s a’ 
fenséges uralkodó ház’ tagjain kívül, minden ember ’s minden 
aerariumi is benne foglaltatik, a’ vámnak azonban mindenkori 
különös fizetése a’ katonaságra és egyéb aerai'iumi átvitelekre 
nézve nem volna alkalmas: úgy hiszem, a’ fenséges aerariumnak 
magának is javára lenne, az építendő hid’ mindenkori szabad 
használását állalányos kielégítéssel biztosítani, b) A’ Buda ’s

Pest közt létesítendő állandó közlekedésből a’ fenséges aerarium- 
ra is háramlandó haszon olly nagy és sokféle, hogy igazságos
nak látszik, mikép más részről ugyanazon fenséges aerarium 
azon teher’ egy részében is osztozzék, mellyel a’ nemesség ’s 
az országnak egyéb kiváltságos lakosai illy nagyszerű és közhasz
nú munka’ létesítésének lehetővé tétele végett magokra vállaltak, 
c) A’ legutolsó gyászeset, a’ vállalatot pénzügyi tekintetben any- 
nyira alászállította, hogy azon részvénytársaság, mellynek ké
pét viselem, nem csak áldozatai- ’s koczkáztatásaért semmi kár
pótlásra számot nem tarthat, hanem felette hihetőleg fen sem 
is állhat, ha az ország’ igazgatása is hathatós segedelmével nem 
pártolja, d) Mind Clark mind Rennie ur’ nézete szerint állandó 
hid’ építésére épen azon hely legalkalmasb, hol a’ kérdéses rak
tárok állanak, mellyeket a’ fenséges aerarium igen könnyen és 
felettei költségek nélkül a’ Duna’ partjain feljebb vagy alább ki
pótolhat, ’s ekkép a’ czélba vett tárgy’ előmozdítása végett te
endő áldozat — holott az építés’ czélirányos végbevitelét épen az 
teszi lehetővé. — aránylag mégis csekély volna. — 5. Az első 
nyilatkozásomban a’ feltételek közt foglalt 4dik pont, melly sze
rint kikötém, hogy „sem hajó, komp, vagy csónak, sem gőz
hajó a’ két város’ és Ó-Buda koronái mezőváros’ határaiban, 
egyik partról a’ másikra átszállításul pénzért járni előleges meg
egyezésem nélkül ne engedtessék“ — az e’ részben világosan 
rendelkező hazai törvények’ értelmében elfogadtatván, egyedül 
abbeli felvilágosító hozzáadásért esedezem, hogy azon hazai tör
vények’ szelleméhez képest, semmi ürügy alatt semmi bármi né
ven nevezendő átszállítási eszköz vagy mód, melly az építendő 
hid’ jövedelmét legkevesbbé is csorbíthatná, senki által ne hasz
náltathassák. 6. Hogy az általam alkotandó részvénytársaság, az 
1837diki május’ 3dikán benyújtott első nyilatkozásomban foglalt 
feltételek’ 6dik pontjának értelme szerint, a’ hidvám’ szedhetésé- 
re 100 évi kiváltsággal ruháztassék fel, akár az általam javas
lóit, minden kívánatnak megfelelő nagyobbik hidnak, akár a’ bi
zonyos rendszabályok mellett használandó kisebbiknek építése 
lesz megállapítva, melly utolsó esetre azon ajánlatot teszem, mi
szerint a’ Sz.-Gellért-hegy’ táján építendő kisebbik hídon kívül, 
az év’ jégtől ment szakaiban feljebb a’ IVákóház’ táján még egy 
hajóhidat is tartanék fen, mellyen azonban természet szerint 
hidvámot épen úgy mint az állandó hídon, mindenkinek kellene 
fizetni; mert különben kiki átláthatja, hogy a’ részvénytársaság 
nem csak aránylag olly kétséges alapra állítandó tőkéinek ka
matjait nem remélhetné, hanem nevezetes áldozatai, költségei 
’s történhető kárai után még sajátjából is pótolni lehetne kény
telen. 7. Hogy a’ két város’ határában ’s környékén, a’ lakosok’ 
kényelmére’s gyönyörűségére, mulatóhajók, csónakok’s efféléken 
kívül kisebb gőzhajókat is tarthassak, a’ személyeknek egy part
ról a’ másikx*a átszállíthatása, és a’ két város’ legközelebbi tá
jaira, mint például Promontoriumba, kéjutak’ tehetőse végett. Ez 
által mulató-házaknak a’ két város’ környékén az év’ szelidebb 
szakaiban annyira érzett hiánya lenne valamennyire kipótolva, mint
hogy a’ most távol eső ollyas nyaraló helyek kényelmesb és gyor
sabb egybeköttetés által úgyszólván a’ lakosok’ közelébe hozatná
nak. 8. Szabadságomban álljon, azon hajósoktól, kik hajóikat az 
illető hidakon egyik partról a’ másikra huzatni kívánnák, illendő 
bért vennem,vagy őket attól egészen eltiltanom; — midőn ellenben 
a’ hid alatti átjárást mindenkinek szabadon hagyom, és csupán 
egy netalán fentartandó hajóhidnáli átbocsátásért, melly mindig 
költséggel van egybekapcsolva, tartanék fen magamnak méltá
nyos dijszedhetést. 9. Azon esetben, midőn a’ természet a’ két 
várost jéghiddal ajándékozná meg , azt mindenki, mennyiben az 
illető hatóságok személyes életbiztosság' tekintetében megenged
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nék, fizetés nélkül szabadon használhatná ug^áh, de olly vilá
gos kikötéssel részemről, hogy semmiféle parti hidak, pallók 
vagy a’ partról a’ jégre átmehetésül szolgáló bármi néven neve
zendő illyféle készületek senki által oda ne helyeztethessenek 
’s ne használtathassanak; mire nézve az illető törvényhatóságok’ 
segedelmét hasonlólag kikérem. Ugyanis átlátható, hogy ollvas 
készületek által, csak egy kissé keményebb tél’ alkalmával, a’ 
társaság’ jövedelme gyakran tetemes csorbát szenvedhetne. 10. 
V égre, noha az építéshez honi munkásokat ’s belföldi készítmé
nyeket szándékom lehetőségig használni: mindazáltal, a’ meny
nyire Clark és Rennie urak dologhoz-értő külföldiek’ meghívását 
elkeriilhetlenül szükségesnek tartanák, azoknak ezen országban 
az építés’ ideje alatt leendő szabad tartózkodását, ’s mestersé
gek’ szabad gyakorlását, és a’ kün készítendő erőmüvek- ’s mű
szereknek szintúgy mint az egész építmény’ tökéletes végrehaj
tására és mindenkori épségben tartására megkivántató vasnak 
és vasrészeknek vámnélküli szabad behozatását kérem. — Az 
építési költségek’ feljegyzései az illető művészek’ ide mellékelt 
jelentéseiben foglaltatnak. Egyébiránt minthogy bizonyossággal 
sem azt ki nem számíthatni, mennyi jövedelmet hozna jelenleg 
egy Buda ’s Pest közt építendő állandó hid, mellyen mindenki 
fizetne, sem a zt: jövendőben mennyire mehetne azon jövedelem; 
más részről pedig az ország semmi történhető kárért vagy tul- 
költségért nem kezeskedik, hanem mind a’ történhető kár, mind 
az illyes tulköltség egyes-egyedül a’ részvénytársaságnak esik 
terhéül, ’s ekkép igazságos, hogy ennek, koczkáztatásaért, az 
eredhető haszon és lehető költség-kevesebbség történhetőleg ja
vára szolgáljon: — úgy hiszem, hogy az 1l!y építéseknél már 
magokban is bizonytalan költségvetések a' vállalat’ feltételeinek 
meghatárzására nem szolgálhatnak alapul, 's pedig annál kevesb- 
bé, minthogy némi egyéb idővel támadható új vállalatok, mint 
például a’ Duna’ bal partján Vácznak menendő vasút, melly léte- 
sülése’ esetére a’ két város’ felvirágzása ellen felette hátráltató- 
lag hatna, — a’ hid’ -jövedelmezését tetemesen csorbíthatják. 
Mindezek után az egész ügy csak azon fordul meg, valljon cs. 
kir. Fenséged ’s a főméit, országos Küldöttség financiális tekin
tetben az én személyembe — és technical tekintetben Clark és 
Rennie urak’ személyeibe helyeztetnek e bizodalmát. Mert ha 
eléggé szerencsés leszek ezt megnyerhetni, akkor meg fogom 
mutatni a’ világnak — és ez legyen válaszom mindazon gyűlö
letesre, mivel a’ közönségnek egy része illetett — hogy nem 
alávaló pénzvágytól indíttatva óhajtottam Buda ’s Pest városainak 
állandó egybekapcsolását létesíteni, — hanem egyedül azon tisz
ta szándékomnál fogva: a’ közjót és Magyarországnak virágzá
sát tehetségemhez képest ez állal is előmozdítani;— Clark és 
Rennie urak pedig be fogják bizonyítani, hogy Angliában szer
zett hirnevöket Magyarországban is fentartani képesek. De min
den esetre jutalmam leend azon öntudat, hogy bizonyságát ad
hattam, milly örömest használok minden alkalmat, hazámnak 
szolgálatot tehetni, és hogy legalább olly művészek’ előállását 
eszközlöllem, kik Buda ’s Pest’ városai’ állandó egybekapcsolá
sának lehetőségéért, azoknak’ legkisebb veszélyeztetése nélkül, 
kezeskedni képesek és valósággal kezeskednek is.“

(Folytatása kö vetkezik.)

Isuiéti engedmény-óhajtás
a’ népi jegyzők’ javára.

Századunk’ 68dik sz. a. egy ál' paraszt biró — minthogy 
Manyon az ott kitett Petrecz András nem biró -  előbbi, és pe
dig 58. sz. a. közlőit engedmény-ohajtasomat nagyon orraba vet

te, s felszeg kevélysége ’s tudományos tudatlansága — minden 
illőséggel kőzlött előterjesztésimból éktelen bűnt s független 
zsarnokságot jósol, és igy ön agyafúrtsága által keresett okok 
miatt — eddig híven betöltött kis körömből is — csaknem po
kolba igazit; mit jóformán meg is tehetne az 183% évi IX. tör- 
venyczikkely’ lő  gának tartalma szerint, ha kedvelt jelenlegi 
szerepét valósíthatná; mert mi volna könnyebb a’ fent érintett 
ál bíró gazdának, mint az összesógorosodott, komásodott fél fa
lui atyafiakat ’s barátokat összecsődilui, és a’ falu’ korcsmájában 
s pinczeszereken fejeikbe vésett ’s szükség’ esetében hamis es
küvel is törvényesíthető, különben pedig rágalom-koholta okok 
miatt az ártatlan jegyzőnek kenyere’ botját ketté törni, és a' 
törvény szavait betű szerint véve, időközben is elbocsátani: igaz 
ugyan, hogy a’ törvény azt rendeli, hogy ,,a’ földesur’ előre 
tudtával“ ; de épen ez a’ baj, mert nem eshetik e meg többször, 
hogy még magok kasznár ’s számtartó uraimék, vagy a’ nagy
ságos inspector ur — kik gyakran sajátjoknak hizelgik a’ föld’ 
ura’ személyét, kivált ha a’ szegény jegyző nincs bele okva a' 
körültöki csúszásba ’s hízelgésbe — nyújthatnak jó alkalmat ily- 
lyesre, és a’ biró’ együgyűségét fegyverül nem használhatják 
e ’? kivel különben is igen könnyű elhitetni, hogy az egész úr
béri authoritas mogyoró pálczájában összesítve van; és épen illyen 
okok miatt ez úttal is ismétlem engedmény-óhajtásomat; mert — 
bár megcsaljanak rövidlátású szemeim — ha most a’ népnevelés' 
hiánya miatt (melly ugyan mára’ felsőbbség’kegyes gondoskodása 
után javulni kezd) együgyűek és tudatlanok a’jobbágy-községek, 
’s őszintén mondva biráik is ; de csakugyan ha Isten' jóvoltából 
a’ czélszerű nevelés által egy kis tudományosságot és szelidebb 
erkölcsiséget nyerhetendnek is, mindazáltal durva foglalatos.su 
gaik mellett — némelly részben — megmaradnak ók durváknak, 
és ha csak annyira mehetnek is az erkölcsi tökéletesedésben és 
tudományban , mint a’ fentebbi ál-biró gazda, még akkor is jaj 
a’ szegény jegyzőknek és mindazoknak, kiket ók közvetlenül 
fizetnek; mert csakugyan akkor is rustica natura sua jura ser- 
vat, és a’ pórnép-tömeg akkor is olly előítéletes és könny enliivó, 
kegyelme olly ingó leend, mint most vagy ezelőtt volt, úgy hogy 
ha ma hozsánnát, már holnap vagy azután tartózkodás nélkül 
„feszítsd meg“- et kiáltozni képes lehet.

De megbírálom magam’, mert efféle nyílt előadásaimmal 
vagy sérthetek, vagy csinos rendszerbe öntött válaszomat ál- 
biró gazda tán meg sem értené; azért tehát emberhez mérve 
írásmódomat, imigy szólok: lássa kend ál-biró gazda, az én en
gedmény-óhajtásomra tett válaszában kend nagyon okos akart 
lenni, és törvénybeli járatlanságomon, vagy más szóval törpe- 
ségemen akart volna észt, és — a mint nevezi ( liarai ter-mi- 
nutiámon külső tekintetet fitogatni; hál azt gondolja kend, hogy 
elég csak valakit tudatlannak, felségsértónek, függetlennek, zsar
noknak és lélekisinéretnélkülinek bérmálni? Nem elég ám ez, 
ál-biró gazda, hanem szükséges, hogy beszédje és telte okokon is 
alapuljon ; mert különben nem csak hogy kevesebb a semminél 
és légbe menend, hanem még sértő hazug koholmányaiért ken
det be is zárathatják, sőt meg is hotozlathaljak, igaz, hogy mar 
most fél év alatt csak 25 ütéssel; már pedig itt sehogy sem bi
zonyíthatja be vádjait, mert bár kérdezze meg kend az igazi 
mányi bírót avvagy a’ községnek egyes tagjait, bizonyosan meg 
fogjak mondani, hogy bennem eddigi éltemből sem független
ségre vágyást sem zsarnokságot föl nem fedezhettek, pedig 
lakva ismerik ám az embert; de higye el kend, al biro gazda, 
hogv én effélét nem is tehetnék, jól tudván, hogy az ország 
zsírja,, a’ szegény jobbágyot, a’ lehet.égig mindig kiméin, kell. 
de azért kend,ek is megélhetnek, kivált mar most, de azer, meg,.
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a kendtek'jogai sok ostromnak ki lehetnek téve, és épen azért is 
óhajtók engedményt a felsóbbségtől a népi jegyzők' javára, hogy 
minekutána kendteket a' törvény a földesur’ első bírósága alá 
rendelte, nem lenne czéliránytálán, ha a' jegyzők akkor — csak 
állásukra nézve, nem értem pedig személyüket és a netalán ál
tatok elkövethető bűnöket — egyenesen a t. n. varmegyék ren
delkezésétől fiiggenének, mivel ekkor a jegyző kendteknek ál- 
arcz nélküli barátjok, és nem, mint kend gondolá, „képviselő
j e  _mert lássa ál-biró gazda, nemes hazánkban nincs a jobbá
gyoknak képviselőjük — jogaikban szószólójok, bajaikban köz
li énjárój ok lehetne; de különben, elhiheti ál-biró gazda, hogy 
mig a' föld' ura' személye’ helyett basznár uram vagy a’ nagysá
gos inspector ur kendleket és a’ jegyzőket letromfolhatja és le- 
larmázhatja, mindaddig — tisztelettel kivéve a' kiveendőket — 
o-yakorta megesbetik, hogy sérelmeik' valódi orvoslása helyett 
csak mézes madzagot rántanak szájokon keresztül. Igaz ugyan, 
ho<rv illy esetekben a" felebbvitel’ útja fenmaradna, de bele úu 
abba a' szegény jobbágy, és mérsékleti igazsággal azt mondom: 
quod posset fieri per pauca ’stb. —

Utoljára, törvény szerint azt sem parancsolhatja ál-biró gaz
da. ..hogy subordinatusának megmaradjak“ ; mert az nincs lör- 
vénvbe iktatva, engem pedig csak a' törvény vethet valakinek 
lába alá, de ha eddigi szokásból kisebbek volnának is a'jegyzők 
a'bírónál, még akkor is — legalább én — szelid magamvisele- 
tével és gorombaságainak ügyes kikerülésével úgy tudnám ma
gainat alkalmazni, hogy csakugyan a’ köz vélemény engemet e- 
lébbvalónak tartana, mint az ál-biró gazdát. Ezenkívül a' felho
zott IX. törvényczikkely’ 4. §. azt mondja: „A.' jegyző a' bíróval 
'stb.«; a' 6. §. pedig: „A’ helybeli biró két esküttel és a’ jegyző
vel“ 'stb. Lássa ál-biró gazda, én is meglehetősen értem az úr
béri törvényeket. Itt tehát--a’ törvény’ világos szavaiból az tet
szik ki. hogy egyik a' másik felett nincs, hanem a’ faluban mind 
a' kettő első — mint az anyakönyv’ két eredeti kiírása — ’s job- 
hágvtársaik’ javát együtt tartoznak lélek szerint munkálni: és 
igy törvényszerűleg kifejtvén magam’ ál-biró gazda’ subordina- 
tioja alól, ezennel bátran kikérem, hogy lélekisméretemben töb
bé ne piszkálódjék, mert ez , mint az emberi kebelnek legdrá
gább rejtett kincse, sem az ál-biró gazda’, sem pedig más em
berbarátom’ ítélete alá nem tartozik. Én ugyan részemről nem 
bánom, ha az ál-biró gazdának akkora lélekismérete van is mint 
F ái/ hídjának mája, de visszatorlásúl, a’ köz véleménynek csak
nem igazzá vált szavaival azt mondom, hogy: „az üres hordó 
jobban kong“, és ,,a' ki maga a' kuczkóban (máshol sw/nak mond
ják) ül, az szokta a’ másikat ott keresni.“

Egyébiránt akárki légy, ál-biró barátom, itt csak a’ vak nem 
látja, hogy báránybórben farkas kullog, és én nem is tetőled, 
hanem a’ felsőségtől óhajtók engedményt, ezen pedig a’ t. n. vár
megyéket értem; egyedül ezek’ bölcseségétől függend: hogy en
gedményt a’ beállandó országgyűlésen eszközöljenek e , vagy po- 
liticai okokból a közgyűlés által, vagy pedig ezt meg se hallgas
sák; azonban ez még nem is kérés, de kérni is szabad, nem 
adni is szabad. A mi pedig a’ törvény’ módosíthalását illeti: jól 
tudhatná azt az ál-biró gazda, hogy a’ törvényeket néraelly 
pontjaikban is szokták országgyűléseink módosítani; csak pél
dául : nézze meg az atyai hatalom alatt álló erkölcstelen gyer
mekek fenyítését tárgyazó I. rész' 51. czímének 5dik §át, ez 
mar az 17_3. 111 által módosítva van; hat a’ zálogítások meny
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nyin mentek keresztül: Ulászló’ V. decr. 7. ezikk.; I. rész’ 65; 
1618: 62; 1625 : 53; 1635: 90; 1638: 29; 1647: 144; 1659: 
31; 1729: 35; ugyszinte a’ határbeli közös haszonvételekre 
nézve gyakorlatból behozandó arány az 1837: 12 törvényczik- 
kely által ’stb. Azonban még azt mondtam én előbbi engedmény- 
ohajtásomban: „hogyha a’ létező törvényekkel összefér“ ; dear  
is a felsőségnek bölcs megítélésétől függ. Lám némelly nemes 
megyében közgyűlési végzés is hozatik a’ nemes ember ellen, 
hogy a’ fiscalis actio alá rendelendők addig is , mig törvényes bi- 
rájok megítélné, közgyűlésen és tisztválasztásokon szava-vesz- 
teltek legyenek; nem látom tehát által, miért ne illenék, avvagy 
lehetne a’ népi jegyzők’ javára is nem csak engedmény t óhajta
ni, hanem annak idejében a’ t. n. vármegyékhez alázatos kére
lemlevéllel folyamodni is , egyenesen az iránt, hogy a’ népi jegy
zőket saját rendelkezésök alá venni — törvényes utón — kegyes
kedjenek, mi ha megtörténnék, bizonyosan mondhatom, hogy 
lass^nlassan kiküszöböltetnének a’ boros kancsó mellett diákizáló 
jegyzők, és azon szegényebb sorsú ’s törvénykivánta jóerkölcsű, 
tanultabb ifjak , kiknek szolgabiróság, vagy a’ nm. magyar kir. 
Kamaránál és Helytartó-Tanácsnál biztos kenyér nem jutna, ide 
is örömmel és megelégedéssel alkalmaznák magokat.

Ezeket mondván, kiemelem ál-biró gazdát szűréből vagy 
zsíros bundájából, 's hogy tudja meg, miszerint bozontos füvek 
között is illatozhat ibolyácska: vegye tanúságul, hogy minden 
életkor az emberek között létező különféle tudományoknak gya
korlati részeiből alakúit, és ezen gyakorlati vegyület az, melly- 
ből — a’ viszonyokhoz képest — fejlik ki a’ korszellem, és a’ 
mindnyájunkat kötelező törvények is , mint földünk’ erei, ebbe 
ágaznak e l, és nem a’ korszellemnek az emberhez, hanem az 
embernek kell magát a’ korszellemhez szabni és mérni; mar pe
dig azt ön is tapasztalhatta, hogy — a’ hajdanhoz mérve — most 
már szelidebb a’ korszellem, és szükséges, hogy gondolatinkat 
’s minden emberi működésinket ehhez szabályozzuk; azért kérem 
a’ t. ez. válaszoló urat, hogy ha velem vitázni, engem tanítani, 
avvagy tőlem tanulni akar — minthogy egyik sem szégyen — sze
lidebb rendszert tartson írásában, és tegye le álarczát; akkor ha 
tetszik, én biztosan felveszem keztyűjét, de különben nolo amplius 
inquinari ignavo sangvine. Mányról, K ecskés Lajos.

G óz kocsik.
A’ belga hírlapok telvék panaszokkal a’ vasút’ rósz igazga

tása iránt, mellynek majd mindennap újabb bizonyságát hordják 
föl. Minap a’ királynak is két óráig kelle Termondban a’ me
netre várakozni. A’ Commerce B eige  alkalmasint minden ne
hézségeit a’ következő szavakba foglalja : „A’ vasutak’ igazga
tása egész országban sok fogy atkozást szenved; az elindulások
nak néha két vagy három órával is későbbre kell halasziatniok, 
szükséges viz’ és szén’ nemlétében, mellyek szinte az állo
másokon is hiányzanak; 30—35 kocsinak is elébe fogalik olly 
vontató (locomotiv), melly többé helyéből sem mozdulhat. Menett 
is olly lassúság uralkodik, hogy a’ türelem-vesztett utazók a’ ko
csivonal mellett gyalogolnak. Ha valaki a’ késedelmek mi
att panaszt lesz vagy valamelly vontatót haszonvehetlennek mond, 
azt a’ tisztviselők magoktól durván utasítják el. Aug. 4kén a’ 
brüsseli állomáson nagy számú népség gyűlt össze, a’ nélkül 
hogy az indulásra legkisebb készület is tétetett volna; midőn a' 
gyülekezet türelmetlenné lett, egyik tisztviselő egész hidegség
gel igy szóla: „Vontatónk sincs, kocsink sincs.“ Antwerpbe 
jutásra most is épen annyi idő kell, mint előbb a’ közönséges 
kocsiknál, azaz egy egész nap. E’ mellett még szerencsésnek 
mondhatja magát az ember, ha szabad ég alatt nem kell hálnia 
vagy nagyobb balesel nem éri.

I g a z í t á s .  Előbbi számunkban a’ czimlap’ 2dik hasábján Schil
ling helyett olv. Schelling.

P ozson yb an .
Ai q itá és szerkeszti Orosz Jó zse f.  — iVyomtatja ifjabb S'-hm id A n ta l.
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Xémelly honi tárgyakról.
( V é g e . )

Előrehaladásunknak ezen akadályai el nem mellőzhetők mind
addig, mig a’ vélemények’ szabadságát minden melléktekintet 
nélkül nem tiszteljük, mig egy bizonyos igen hangos párt né- 
melly autoritásoknak vakon hisz, az ellenök, bármi alaposan, fel
hozottakat merénynek, ellenségeskedésnek, rágalomnak keresz
teli, ’s minden állítás’ igazságát csak a’ mondó’ személyéhez mé
ri. Ezáltal akadályoztatik a’ létrebozandoknak előleges minden 
oldalróli hideg megvizsgálása, mi okból ismét ezek többnyire hi
básan alakulnak, egyesek’ túlsúlya által hibás irányt nyernek, s 
végre sok ollyan férjfiak’ pártfogását, tanácsát, együttmunká- 
lását nélkülözik, kik valamint a’ megkívántaié tulajdonságokkal 
bírnak, úgy nem szeretnek heves és néha méltatlan személyes ki
kelések’ tárgyai lenni. Mindez a’ többi müveit országokban más
képen vagyon, mert ott a’ véleményben egyedül az igazság tisz
telteik  *).

Tisztán látó embereknek hazánkba utazása, könyvek, egye
dül olly adatokat foglalók magokban, mellyek honunk’ megmér- 
hetlen kincseit egyéb országokéhoz képest szám szerint is ki
mutatják, ’s melly kincseket, mint már más alkalommal e’ lapok
ban mondottam, mihelyt a’ haza’ igaz baráti komolyan akarják, 
köbarányban lehet még nevelni, végre, a’ könnyen kiszámítható 
haszon, mellyel ezekből a’ velők bánni és élni tudó húzhat, már-

Igy például Angol- és Francziaországban senki sem áll olly 
magas polezon, hogy közéleti elvei vagy tettei szigorú bírálat 
alá ne kerülnének. Wellington, e’ történetileg nagy hadvezér, 
minister, parlamenti szónok és tory a’ szónak legnemesb értel
mében; Brougham , az angol népnevelés’ és közipar’ e’ hatalmas 
előmozdítója, a’ káros előítéletek’ rettenhetlen megtámadója, e 
törvénytudó ’s gondos reformer (ánert Angliában vajmi szomorú 
szerepet játszanék egy improvisált dilletant-reformer}; O’ Connell, 
földiéinek e’ fáradhatlan jóltévöje ’s határtalan népszerűségre 
méltó nagy férjfiú; Laffitte, e’ szabadság-hős, ki nem csak feles
legének egy részét fordítá köz czélokra, onnan talán majd más 
utakon gazdag kamatokat húzandó, hanem milliókat, egész va
gyonát áldozta fel a’ hazának; Lafayette, Chateaubriand, Tal
leyrand és több más valódi — nem képzelt vagy ráfogott -  nagy 
emberek teljes köz életük’ folytában bírálatoknak s ellenvetéseknek 
ki voltak tétetve ’s részint jelenleg is kitétetvék.^ fe talán csak 
hadvezérek, ministerek, nagy-urak, millionärek biralgatják 'agy 
nyilatkoznak ellenök? vagy talán a’ biraló, kételkedő,feddo kei- 
deztetik o tt, hány csatát nyert már és zsebje milly tele van . 
Nem, urak! igazság, logica, tudomány jogosít ott csak erre akai- 
kit, minden egyéb tekintetek nélkül; ’s ki az alapos okoskodást 
gőggel vagy épen személyességekkel viszonozna, az veszett em
ber volna az egész müveit világ előtt; s ha illy alka omma ne
talán egy jámbor journalista igy kiáltaná el magát: vasgjom-
rú időnk, melly egy Wellington’ ’stb gyalázasat meg tudja emész
teni!“ az aligha tanácsul nem nyerné , hogy szappan ozesre rí 
ja magát inkább vagy vargaságra, mint olly dolog eze esc , 
melly ép észt k i v a n . A ’ vélemények’ e’ szabadsaga » koz e l 
haladásnak legbiztosb talpköve, mert ez es csak ez or '* J ‘ 
egyeseknek káros túlsúlyra igyekezetét, a felszeg cs ' . ,
mes elvek’ ellenmondás nélküli terjesztését s ez» a -
tapasztaltak-, leginkább az ifjúságnak elesa lt»s<* 
veszélyébe rohanását, ez menti meg a’ köz intezeteke ' J ■ ■■ ‘ •
tói és egyesek’ zsarnokságától, ’s ez adja fokep min ’
tanult, elöitélctlen és nemes öntudatú emberne az . elébe
torságot, mellyel minden fonákságnak és 
mer lépni, semmit sem gondolván vele, “k»1"'"'' • ‘ ..
mozva legyen is külső elsőbbségekkel az, ü . ^

is oda juttaták a dolgot, hogy noha sok történt a’ hitel' megron
tására, mégis, mintegy próbaképen, egyes földesurainknak, kik 
tetemes földbirtok mellett szilárd bánásmódjok által köz bizoda- 
lomra érdemesetek, olly jutalraas feltételek alatt adattak kölcsö
nök, miilyenek csak a legpénzesebb országokban szokottak; 
továbbá, hogy külföldiek gyapjúnkat tőlünk már első kézből is 
veszik, más termékeink pedig, különösen a’ répaczukor, kender 
és len, értelmes és buzgó művelőkre találtak, kik azokat a’ le
hető legnagyobb tökéllyel képesek előállítani, számos, igen mun
kás és gyakorlott földművelőink végre szinte hihetlen mennyi- 
ségig szaporítani. Mert az auri sacra fames egy évezred után is 
igaz maradt, ’s a’ kereskedői világ e’ részben mindig jó étvágyat 
fog mutatni.

Minthogy tehát csak az eredmények érnek valamit, nagy 
eredmények, azaz országos jóllét, pedig csupán egyetértés által 
eszközölhetők : innen mindazoknak, kiknek szavok behatással bir, 
oda kellene munkálniok, hogy valamint Angliában és Amerikában 
mértéklelességi egyesületek vannak a’ részegítő italok’ ’s azok’ 
rósz következésinek kevesbílésére, úgy honunkban is meggátol- 
tassék és minél ritkábbá tétessék ama’ legkártékonyabb mámor, 
mellynek egyik fő symptomája: a 'mások' kisebbítése * *J.

Hassunk mindnyájan, kivétel nélkül, kölcsönös szeretettel 
és türedelemmel. Használjuk e’ mostani jótékony irány t és fel
buzdulást ahhoz, mi mindnyájunkra nézve a’ legnélkülüzhetlenebb, 
’s egyesüljünk, valamint már a’ hazának csaknem mindenik me
gyéjében vannak egyesületek, casinok, mellyekben a’ közjóra 
hatás az üdvös czél, mit például a’ munkácsi casino a’ selyem- 
termesztés’ tárgyában tett fáradozása által olly szépen bizonyít. 
Most, midőn minden, mit egy lángelme a’ világnak akarmelly 
részében kigondol, gyors-sajtók, gőzkocsik és gőzhajók által 
azonnal kéz birtokká válik, mivel a’ korábbi századok nem dicse
kedhettek; most, ha valaha, van azon idő, hogy egyetértés és 
szorgalmi egyesülések által testvér két hazánkat a’ jóllétnek ed
dig nem-ismért fokára emelhetjük. \S miután az idei, az ország’ 
szivét ért, iszonyú szerencsétlenség európai részvétet, olly nagy 
szerű segedelmet’s nemzetiségünk iránti szeretetteljes mégis mé
rést fakasztott: csatlakozzunk mi is e’ szereidhez és köz jóa
karathoz; egyesüljünk ezekben hasonló szerencsétlenségek’ jö 
vendőbeni elhárítására; egyesüljünk mindnyájan, kikben nem gőg 
és dölyf és önzés , hanem az igaz nemzeti character — mellynek 
egük saját alkatrésze a’ nemeslelküség — él, a’ kölcsönös lü 
relemre és tiszteletre; az országgyűlésen tisztelje én becsülje 
egyik Tábla a’ másikat, ’s ott és azon kívül egyik rend a' mási

E’ mesterséghez leginkább ért cgv bizonyos párt. mellynek tag- 
jai mindent „csupa hazafiságból“ tesznek. Egyik könyvet ad ki. 
másik verseket ir, harmadik folyóírást „egyedül patriotismusbol“ 
— hivatalt vállal magára a’ vele járó fizetéssel, intézetet kormá
nyoz ön hasznával, mást üldöz, legyaláz -  „csupán mivel valódi 
hazafi“ — végre, ha egy pipadohányt szí, vagy egy pohár tokajit 
iszik, azt is csak patriotismusból teszi; — ’« a ki ezt el nem 
hiszi, vagv ellene akármi alaposan in nyilatkozik, az nem ot hant
ja, h a n c m V  hazát, az a’jó ügynek nem barátja, habar jobban, leg
alább korszerűbben, törekszik is azt előmozdítani, mint illy »'ha
zafiak’egész serege. De jelszavuk: qui non est u.ecum « t  con
tra me. 1 ‘
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kai: akkor nem találandanak alkotmányszerű kivánatok is olly 
gyakran oppositiora, sem ama’ kártékony , csak keserű gyümöl
csöket teremhető elszakadás’ és visszavonás’ szelleme olly zajos 
pártolásra. Kiáltson a’ nemzet sokszorozott éljen-t azoknak, kik 
baráti kezet nyújtanak egymásnak a’ közért, nem pedig azok
nak, kik örökös sértéseket ’s keserítéseket hangoztatnak. Mikor 
maradtak legtöbben, ha a’ veszedelem legnagyobb vala is, élet
ben? Akkor, midőn mindnyájan készek valának meghalni, ’s ezt 
amaz örökre emlékezetes, az egészen nemzetet áthatott accla- 
matioban: Moriamur pro rege nostro! kifejezték. A’magyar hon
nak, ha együtt tart, mint a’ damaszki kard, nincs mitől félni, 
nincs min aggódnia; sikerül minden, létre jő minden. — Ellen
ben hol lelte sírját a’ legtöbb magyar? Mohácsnál, például, hol 
30 ezerből 22,OOOnél több veszettel, és miért? mert ellenke
zés, egyenetlenség, visszavonás volt közöttök, ’s csak keve
seknél igaz honszeretet!

Müveit és jót akaró emberek közt olly könnyű az egyetér
tés, ’s csakhamar feltalálhatni az eszközöket, mellyek az ország’ 
iqaz  szükségeinek kielégítésére ’s az akadályok’ elhárítására ve
zetnek. Mihelyt a’ nemzet akarja, megkapja a’ milliókat, mely- 
lyeket hatalmas folyamunk’, a’ Duna’, csatornává tétele meg
kíván; csakhamar feltámadnak rajta az átvágások , a kőpart a 
városokban, ’s a’ partkitömések, hol a’ folyam sebes; ’s akkor 
a’ Duna, nem ábrándban, hanem valóságban, hajózható lesz, 
mint az Ohio és Themse, mert valamint a’ víznek határinkon in
nen , szintúgy urai leszünk a’ szikláknak határainkon túl. Hidak 
sokévü vitatkozások nélkül fognak keletkezni, úgy mint más ci- 
vilisált országokban; a’ hitel, mihelyt élénk közlekedés lesz, 
meg fog állapodni; gőzhajók ’s vasutak olcsó  szereket fognak 
szállítani, mellyekből a’ szálló, sivatag homokon szintúgy, mint 
a’ zsíros, ragadó fekete-föld’ síkján, erős országutak épüljenek; 
szóval, lehelj  hogy egyetlen, ősi magyar szívvel tartott or
szággyűlésen, talán épen 1841-ben, a’ nagy Therézia’ emléké
nek százados évében, olly eredmények nyeressenek, mellyek 
honunkat, megszégyenítésére azoknak, kik azt akár a’bel-akár 
a' külföldön mint a’ többi országoktól 2 századdal hátrább állót 
rajzolják ’s ócsárolják, akármelly európai statussal egy rangba 
's versenybe tétetni engedendik. *)

Talán megengedi az ég , annyi ideig élnem még, hogy né- 
mellyeket az itt említettek közül létesiilésökhöz közeledni, törek
vésem- és csekély tehetségemhez képest, én is segíthessek. ’S 
ez az egyetlen mód, mikép személyes kisebbilésekre  felelni szán
dékom. P, J?

A’ buda-pesti állóhid’ tárgyában,
( Folytatás.)

Következik ezután egy „felvilágosító függelék“ , a’ főméit, 
országos Küldöttséghez intézve, S t/ta  báró’ aláírásával. Tartal
ma (kivonatban) imez:

„Fel lévén szólítva minden tőkepénzesek és vállalkozni-sze- 
retők 1836ik évi junius’ 10-én a' hírlapokban; senki sem jelen-

-)  Ezt bízvást reménylhetjük, mert a’ felvilágosodás rést tör más 
nak mindenütt. Tekintsünk körül egész Európában, és minden 
latandjuk a’ nemesb korszellem’ irányának boldogító hatásait; ni 
denutt alakulnak közhasznú egyesületek, emelkednek intézetek 
gyárak, javíttatnak törvények, irtatnak előítéletek és káros s: 
kasok, erősödik az anyagi jólét; a’ folyókat gőzhajók hasít! 
vasutak kezdik az egész világrészt áthálózni. Ha pedig kérdi 
zuk, ki eszközlötte mindezt, mindenütt csak az a’ felelet: eze 
az idő, a korszellem művelte, mellyet az ország’ jobb polgárai 1 
togm kepesek valanak. Sehol sem hallani illv alkalommal eg' 
nevet, mert csak az együgyű ad minden rendkívüli esetnek ist

lette magát, és az egész felette veszélyes merénytiek tartatott. 
Ekközben több érdemes férfiaktól, sőt felsőbb helyről is — ’s 
egyes-egyedül Magyarország’ virágzásának technicailag is lehető 
előmozdítása’ tekintetéből — felszólíttattam: alkotnék társaságot 
nevem alatt a’ végett, hogy a’ még csak írott törvényt, díszére 
a’ magyar nemzetnek, mellynek tagja lenni büszke vagyok, élet
be hoznám. Sokáig nem tudtam elhatározni magamat. Sokféle 
foglalatosságaim, élemedettebb korom, mellyben már nemigen  
szeretjük napjainkat felhalmozott munka által keseríteni, erősen 
visszatartóztatának : mig a’ hozzám intézett felszólítgatásoknak 
végre engedtem. Milly kevéssé indított engem e’ lépésre nyere
ségvágy, minden okos ember megítélheti, ki előtt csak félig- 
meddig is tudva van, milly bizonytalan és aránylag csekély jö
vedelmet nyújtanak külföldön az állóhidak; — megítélheti továb
bá a z , ki viszonyaimat ismeri, mellyeknél fogva nekem nem 
egy, hanem számos sokkal nyereség-igérőbb vállalraányok kínál
koznak. Alig volt azonban tudva, hogy én az ügyet felvállalni 
elhatároztam, a’ közvélemény rögtön egyik tulságból a’ másikra 
szökött által, ’s a’ nagy közönség ott, hol nem sokkal ezelőtt 
csupa veszélyt ’s veszteséget látott, most egyszerre a’ legbiztosb 
’s legdúsabb aranybányát vélte fellelni. Kiváltképen hallható vala 
csudálkozása, 's majdnem mondhatnám neheztelése az iránt, 
hogy 100 esztendőre terjedő kiváltságot kértem, mintha ezzel 
olly hallatlan ’s a’ nevem alatti társaság által viselendő terhekkel 
legkisebb arányban nem álló kedvezést kívántam volna. De Fran- 
cziaországban kisebb szerű hidakért is 99 kiváltsági évet szoktak 
adni, és Angliában, hol a’ világ’ legnevezetesb hidjai léteznek, 
ezek a' vállalkozóknak olly móddal engedtetnek által, miszerint 
ők azokat örökös tulajdonuknak tekinthetik. Továbbá sem Fran- 
cziaországban, sem Angliában nem létez olly hid, mellynek va
lósítása, mindent összevéve, annyi nehézséggel ’s aránylag any- 
nyi költséggel lett volna egybekapcsolva, mint a’ Buda és Pest 
közt építendő állandó hid. — Mindezt tekintetbe véve, az általam 
kikötött 100 év teljességgel nem hallatlan, túlságos követelés, 
hanem hidegvérű számolásnak eredménye, melly számolás, ha 
Francziaország’ ’s Anglia’ példái állanak, kivált a’ legutolsó ára
dási szerencsétlenség után, a’ 100 év mellett is inkább tán vesz
teség’ mint nyereség’ következését gyaníttatja, ’s az által is sok
kal kedvezetlenebbnek mutatkozik, mint a’ francziaországi ’s ang
liai hidaknál szokott lenni a’ dolog, mert ott tudtomra egy vál
lalkozó sem v o lt, ki az illy óriási építmények’ sikeresítésével 
már magával járó terheken kívül még azon kötelezést is magára 
vette volna, mellyre én ajánlkozom: — »hogy t. i. a’ megsza
bandó kiváltsági évek’ elfolyta után, a’ felállítandó közlekedési 
eszközt legjobb állapotban átadandom, azon ideig pedig, általam 
benyújtandó jegyzék szerint, egy tartalék-pénzalapot, a’ fő or
szágigazgatásnak akármikor kimutatandót, alkotni ’s világosság
ban tartani kész vagyok, mellynél fogva az, nelaláni nagyobb 
megrongállatás’ esetére is szakadatlan haszonvehető állapotban 
tartathassék.“ Ha ezenkívül még a’ javaslatban lévő váczi vasút, 
melly által Buda ’s Pest elmellőzve ’s ekkép virágzásuk nem 
kevéssé hátráltatva lenne, ’s tán idővel még egyéb hasonló vál
lalatok is létesülnek, — akkor a’ részvényesek’ számolásai tel
jességgel semmi kedvezővel sem kecsegtethetnek. — A’ pesti

és farag magának bálványt, mellyet vakon imád. A' müvejt nem
zetek a’ jó polgárt tisztelik, de senkit sem imádnak. Örüljünk 
tehát, hogy mi is számos érdemes honfiakkal dicsekedhetünk, kik 
a’ nemzeti jólétet minden ágaiban hathatósan, noha többnyire 
lárma ’s fecsegés nélkül, előmozdítják ’s előhaladásunkat biztosít
ják. Azt hinni, hogy napjainkban egyes ember képes legyen egy 
egész orszásot boldogítani , vagy talán még „erényre is taníta
ni“ , olly képtelenség, mint valamelly nemzettel elhitetni akarni, 
„hogy mindenben hátra van.“ .4’ szerk.
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hid Francziaországban, sőt Angliában is, ugyanazon helybeli ’s ég
hajlati viszonyokat téve fel, sokkal kevesebb költséggel lenne va
lósítható, mint nálunk, a’ mit Plevvs és Slater urak’ jelentése 
is világosan bizonyít, minthogy Angliában mind a’ vas és fara
gott kő nagy darabokban, mind az illy munkákhoz alkalmas 
mesterembereknek napdija — millyek nálunk nem is találtatván, 
nagy költséggel külföldről hozatandók — sokkal kevesebbe telik, 
mint Magyarországban; erőmüvek, felügyelők, igazgató építé
szek pedig illyes munkákra épen olly kevéssé léteznek nálunk, 
’s igy ezeket is nagy költséggel ’s egyéb áldozatokkal szükség 
megszereznünk. — A’ közönség’ egy része az általam kikötött 
vámjegyzéket találta túlságosnak. De e’ vámjegyzék, mint a’ 
volt tapasztalás szerint sem a’ két városi közlekedésre, sem az 
általányos kereskedésre nézve nem káros, nem általam, hanem 
az ország’ törvényhozása által szabatott ki, ’s igy én ekkép 
semmi egyebet nem kértem, mint mit a’ törvény már megenge
dett, olly megjegyzéssel mindazáltal, hogy én a’ közönség’java 
’s kényelme végett nem csak előfizelhetést, hanem — ha a’ 
részvényes társaság’ fenállásával csak valamennyire is össze
egyeztethető lenne — a’ vám’ leszállítását is fognám eszközleni. 
— Jóllehet igen kívánatos volna, hogy a’ vállalat’ technicai ré
szét idevaló művész vezérlené; de a’ megoldandó feladat már 
magában is olly nehéz, miszerint örvendeni kell, ha az egyedül, 
minden egyéb hozzácsapandó akadályozások nélkül, szerencsésen 
végbemehet. Hasonló tekintet alá jő azon kívánság is , melly 
szerint csupán honi készítményeket kellene az építéshez hasz
nálni, hogy ekképen belföldi termesztőink segíttetnének elő. 
Bármilly óhajtható volna is ez , nincs helyén, ezen noha 
igen dicséretes, de mégis itt csak mellékes czél miatt a’ főczél’ 
sikerülését ha nem is közvetlenül koczkáztatni, de minden 
esetre kiszámíthatlan idővel hátrább vetvén, közvetve a’ leg
nagyobb veszélynek tenni ki. Mert jóllehet a’ magyar és cseh 
vas épen olly jónak, ha nem jobbnak, a’ stájer pedig tagad- 
hatlanul jobbnak ismértetik mint az angol vas, mindazáltal 
amazok’ gyártása, főkép lánczhidakra, mellyeknél a’ lehelő leg
nagyobb bevégzettség kívántatik meg, olly annyira hátra áll, 
hogy elsőbb tetemes előkészületeket kellene létesíteni, melly ek- 
hez nagy pénztőkék volnának szükségesek, ezek azonban, az 
egy vagy több hídnak is építése végett teendő költség meg nem 
térülvén, nem gyümölcsöznének, ’s ez okból egybe sem szerez
tethetnének ; melly előkészületek továbbá annyi időbe telnének, 
hogy mig azok létesülnének, addig hihetőleg maga a’ hid is már 
készen állhatna. ’S ezenkívül mikint lehelne tőlem, mikint Clark 
és Kennie uraktól a’ rendkivülileg nagyszerű munka’ sikerülése- 
ért igazsággal jót állást kívánni, ha kezeink megköttetvén aká- 
dályozva volnánk, azon forrásokból meríthetni, mellyeket az épí
tő művész legalkalmasabbaknak ismer? Mire nézve a’ dologhoz 
értő külföldieknek építés’ ideje alatt szabad itt tartózkodását ’s 
illető mesterségők’ szabad gyakorlását, és mindannak, mi a hid 
építéséhez ’s fentartásához tartozandik, vámnélküli behozatha- 
tását illető kérelmem’ tevésére csupán a’ vállalat’ rendkívüli ne
hézsége kényszerített. — Tagadhatatlan, hogy a’ jég’ elindu
lása ’s általában a’ jégjárás Buda ’s Pest városai közt gyakran 
olly komoly tüneménykint jelenik meg, hogy azt látni kell, ha ki 
magának a’ Duna’ hatalmáról helyes képzetet kíván szerezni. 
Ugyanez okból tartottamén is szükségesnek, a’ magok’ nemé
ben legcompetensebbeknek ismert két angolt, Plevvs és Slater 
urakat, a’ hely’ színere meghívni, hol ők e' folyó évi február. 
4-élői fogva martins’ 18 áig tartózkodván, végre szemtanúi le
vének azon gyászesetnek, melly a két várost erte, melly azon
ban — ha már elkövetkezése a gondviseléstől kimerve volt

az építendő állóhid’ ügyére nézve épen legalkalmasb időpontban 
fordult elő, a vallalat’ nehézsége- ’s veszélyességének legfel
sőbb fokán, épen azok előtti feltüntetésére, kikhez az oszlopok’ 
’s effélék’ építése tartozik. Plevvs és Slater urak pedig hidosz- 
lopokat és efféle építményeket már legnagyobb tökéletességben 
közvetlenül állítottak fel. Ha meggondoljuk, milly összekötte
tésben állok igen számos bel- és külföldi kereskedóházakkal, 
mellyeket hasonló vállalatokba^ részesiilhetésból lehetetlen 
kizárnom, ha továbbá Ggyelembe vesszük, hogy magamat le- 
kötelezém, a’ megszabandó kiváltsági évek’ lefolyta után a’ fel
állítandó közlekedési eszközt legjobb állapotban átadni, azon 
ideig pedig, egy tartalék-pénzalapot alkotni, mellynél fogva az, 
netaláni nagyobb megrongáltatás’ esetére is szakadatlan haszon
vehető állapotban tartathassák: méltányos és szükséges, hogy 
a’ részvénynek egy része nálam maradjon meg. Mert ha mind 
idegen kézbe menne ’s én mint a’ vállalkozó társaság’ fő tagja és 
vezére nevezetesb részvényszámot nem tartanék meg, valljon 
ez az ügynek szükséges hitelét előmozdítaná e? és lehetne e 
tőlem igázsággal kívánni, hogy az említett terhes kötelezése
ket magamra vegyem, ha a’ vállalat’ tőkéjében semmi részem 
nem volna, és minden előleges költségeimnek csak valaha is lehető 
megtérülésétől mindigre el lennék tiltva? Ha első nyilatkozásom
ban azon ajánlást teszem vala, miszerint én a’ vállalat’ vezérle
tét átveszem ugyan, a’ részvényeket azonban másoknak engedem 
által, és számomra tiszta hazafiságom’ bizonyságául egyetlen 
egyet sem akarok megtartani, valljon akkor ismét nem azzal vá
doltak volna e, mintha csupán hiú dicsnévre vágynám a’ nélkül, 
hogy a’ teherben és veszélyben is másokkal osztozni kívánnék?
És ennek megmutatásául csak azon nyilatkozást kellene adnom, 
hogy most, ha minden előköltségeim megtéríttetnek, és a- fen
tebb említett kötelezéstől feloldatom, minden részvényt, egyet 
sem véve ki, az országnak engedek által. A’ közönség ez aján
latomban semmi egyebet nem fogna látni, mint olly szándékot, 
melly szerint most — inkábbi megokulásom után — bölcsen vissza
lépni és a’ vállalat’ dicsőségéi magamnak tartva , annak végbe- 
vilelét és az ezzel egybekötött veszélyt másokra hagyni kíván
nám; és nem gondolható, hogy a’ szükséges tőkék egybekerül
nének, hacsak helyettem ismét olly valaki nem venné állal a’ 
vállalat’ vezérletét, ki annak a’ közönség előtt hitelt szerezni 
képes volna. — Az utolsó gyászeset a’ vallalat’ fmancziai részét 
tagadhatlanúl felével vagy legalább egy harmadával leebb szálli 
tolla. Ezenkívül a’ közönségnek azon felingerüll heve is: „vak
tában bármilly előfordulható vállalatnak neki esni“ — sok re- 
ménycsalodás után már jóformán lecsillapult; úgy hogy, ha 
szándékom alávaló nyerekedés, nem pedig valósággal a’ kel 
város’ állandó egybekapcsolásának létesítése volna, e mellett 
egyedül a’ ráfordított tőkék-, fáradság- ’s kockáztatásnak a’ 
vállalat’ lehető sikerüléséből igazsággal várható kipóllasát re
mélvén: — bizonyára az üggyel most, miután az sokkal 
kedvezőtlenebb világba van állítva, felhagynék, 'agy követe
léseimet a’ legújabb eseményekhez szabva felebb emelném, 
vagy legalább az egészet nem fognám olly buzgósággal mint az
előtt folytatni. Mindez azonban nem történik. Kn első ajaulalim- 
nál megmaradok, magamat ugyanazon terhek ala vetem, ugyan
azon biztosításokat nyújtom most is mint ezelőtt, es szinte ugyan
azon kedvezéseket kérem, mellyeket első nyilatkozásomban kö- 
ték ki. Sőt inkább most még nagyobb buzgósággal latok hozza 
a vételt, hogy kisebbítőimnek megmutassam, m.kep nyereség 
csak annyiban jőve számolásomba, mennyiben a kilátott hazafiul 
ezéf elérhetésére okvetetlenül szükséges. Mit az áltál is bebi
zonyítok, hogy a’ nélkül hogy tudnám, leszek e szerencse, aján
lati.,.’ elfogadását megnyerhetni, kolUége.m koczk.ztata.aval 
folyó augustus’ végére Clark urat az alabb előadandó ókból is
mét Pestre megh.ltam. -  Sokan tőlem egeszen reszlele. költ
ségvetéseket fognak várni. De .Ily rendkívül nagy es neh, * 
építménveknél, kiváltkép olly országban, hol meg soha hasonló
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valami nem vitetett végbe ’s ekkép legkisebb iránymértékül semmi 
„e,n szolgálhat, még közelítőleg is alig vethetni fel a költségeket 
előre. Ha azonban lehetséges volna is a’ Buda ’s Pest közli hidra 
fordítandó költségek’ mennyiségét bizonyossággal felvetni előre, 
a’ részvény-társaságnak adandó engedmények’ igazságos kiszab
hatására mégis mindig hiányzanak valami, ez azon teljes bi
zonytalanság, mennyit hozhat be valaha a’ felállítandó híd. Az 
e^ész csupán vélemény’ dolga. Miután az ország sem történhető 
szerencsétlenség’ esetére legkisebb kármentést nyújtani, sem a’ 
hidjövedelem’ lehető fogyatkozásáért kezeskedni nem fog, hanem 
mindezt kirekesztőig részvény-társaságunk lesz kénytelen visel
ni: méltó jutalom gyanánt azon lehetőséget is kegyesen nyitva 
hagyatni kérem, mellynél fogva a’ munka’ szerencsés bevégzése
után legalább valaha fáradságunk’ diját remélhessük. — Az egész
vállalattal nem csak felhagynék, hanem azt kárhoztatnám is, ha 
az illető műértők’ ítéletéből kisülne, mikép annak végrehajtásá
ból a’ két városra ’s általában a’ hazára több kár mint haszon há- 
ramlanék. Azonban a’ két város hid nélkül is a’ legnagyobb ve
szélynek van kitéve. Csak az a’ kérdés, valljon két oszlop, mind
egyike hét-hét ölnyi, a’ IVákóház’ irányában a’ mederbe állítva, 
az áradási veszélyt nevelné e, vagy sem. Mind Clark ur és Plews 
és (Slater urak, mind Rennie ur azt hiszik, hogy legkevesbbé 
sem nevelnék, mert a’ hid alatt az oszlopok által elfoglalandó 
hely’ lehuztával is sokkal téresebb vízfolyás maradna, mint a’ 
sz.-gellérthegyi szoros, mellyen az egész viz és jégtömeg 
keresztülmenni kénytelen. Némellyek azt is állítják — mint 
számosb hírlapi czikkekben olvasható vala — hogy a’ neve
zett helyre állítandó 1—2 oszlop nagyobb jégtorlás ellen, melly 
mindig főoka az áradásoknak, kedvezőleg hatna, minthogy a’ 
nagyobb jégtáblákat megtörvén, ezek könnyebben csúszhat
nának el. Mások ellenben azt tartják, hogy hidat építeni tel
jességgel nem volna tanácsos, mig a’ Duna nem szabályoz
t a d ,  és e’ két munkát egybekapcsolva kellene végezni. Leg- 
czélirányosb volna e’ végre Clark urat ismét egyenesen Pest
re meghívni, hol e’ folyó hónap’ végével várom őt, hogy az ille
tő műértők’ részéről netalán teendő kérdésekre azonnal felelhes
sen, ’s ekkép az egész tárgy minél előbb valóságra fejlődhessék. 
Javaslataimat Clark és Rennie urak’ tanácsa után ’s részint saját 
nézeteimhez képest úgy tettem, mint legjobb belátásom és lélek- 
isméretem sugalák. Már most a’ cs. kir. Fenséged ’s a’ főméit, 
országos Küldöttség állal netalán szükségesnek látandó útbaiga
zítás- és felvilágosításért esedezem, nyilván kijelentvén itt, hogy 
az 1832/g 26dik törvényezikknek a’ dicsőségesen uralkodó felsé
ges ház’ ’s a’ magyar nemzet’ díszére ’s javára holt betűkből élet
re hozhatását elősegítni óhajtván, minden végbevihetőre, mi e’ 
tárgyban cs. kir. Fenséged ’s a’ főméit, országos Küldöttség ál
tal rendeltetni fog, teljes készséggel ajánlkozom. — Ha azon 
helyzetek, mellyeken az illető két hidat építtetni javaslom, nem 
felelnének meg; ha a’ partok’ fellöltése és az általam a’ Nákó- 
ház előtt minden használatra építtetni javaslóit lánczhid mellett 
tán alább a’ Sz -Gellérthegy’ táján még egy hajóhidnak is fen- 
tartása látszanék kívánatosnak ’stb. ’stb., méltóztassék ez iránt 
’s mind ennek kivihetőségére nézve csak kegyes utasítást adni, 
én bizonyosan, mennyire csak a’ lehetőség engedi, teljes ügye- 
kezetlel azon leszek, hogy a’ főméit, orsz. Küldöttség’ kívánsá
gát ’s parancsát pontosan teljesítsem.í£

( Folytatása következik.)
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Könyvismertetés.
Az e g y e n e s l c l k f t  h i v a t a l v i s e l ő ’ c h a r a c t e r v o n á s a í ,  s z í v 

b é l y e g e i ;  b. e. S z. Ifi. kolozsvári pap után közli P. Gegö E - 
lek, sz. Ferencz’ szerzctebeli hitszónok, m. academiai lev. tag. 
Az árvíz által megkárosult budapestiek’ javára. Nyomtattatott 
Kőszegen, 1838. 35 lap. 8. Ára 24 kr. p. p.

E könyvecske, mint erkölcs-’s életphilosophiai töredék, 
annál érdekesb, minél gyérebb illy tüneményeket mulat még 
literaturánk. Valóban különös, hogy, mig a’ tudományok’ minden

ágait olly hévvel kezdjük ölelni, leginkább azt mellőzzük el, mi 
az erkölcsi embert, a’ mindennapi társas életben, legközelebbről 
érdekli.

Az előttünk fekvő muukácska, mint czíme mutatja, az egye
neslelkű hivatalviselő’ charactervonásait és szívbélyegeit öt pont 
alá sorozva, fejtegeti. Az elsőt, melly legterjedelmesebb ’s az 
egész könyvecskének majd felét foglalja el, mint a’ többi közt 
legfontosabbat és a’ nevelés’ körében figyelemre igen méltót, is
mertetésül közöljük rövid kivonatban:

„ E lső  szw belyegi vonása  (az egyeneslelkű hivatalviselő
nek) a z .  hogy m ire h iva tva  v a n , és m iv é  akar le n n i, a rra  
ifjú sá g á tó l kezdve kész íti m agát.1“ — Tehát: „a) H iva tva  ke ll 
lenni. Értem pedig a’ hivatáson azon mennyei bölcs intézetet, 
melly valamint a’ világ’ minden testeinek kimutatta állóhelyüket 
’s elejökbe irta mozgásuknak törvényét a’ természetbe szőtt erők 
által: épen úgy minden magányos embernek is lelki és testi ter
mészetébe beleteremtette az erőket a’ munkálkodásra ’s ezekkel 
együtt a’ vonzó hajlandóságot is ez vagy amaz állapot iránt. Az 
illy értelemben vett hivatás már az eszmélkedő gyermektől mu
togatni kezdi magát az ő első foglalatosságaiban (hibásan úgy
nevezett j á t é k ai b a n), mellyek, mig nem más gyermekektől 
tanult mesterségek, nem egyebek , mint a’ természeti hivatás
nak elsó hirnöki és a’ majdani férfiúi foglalatosságoknak csirái, 
úgy hogy nem gyermekeink a’ bábbal, hanem mi játszunk az ő 
jövendő sorsukkal, midőn azok iránt figyelmetlenek vagyunk, 
vagy pedig úgy nézzük, mint semmit nem jelentő repkedéseket. 
— Csak ezen titkos hivószózatot kellene a’ gyermek’ természe
téből kihallgatni és ahhoz mérsékelt vonzódásait részint előse
gíteni, részint pedig a’ félrecsapongástól mególalmazni. — b) 
K é sz íte n i is ke ll az embernek m agát arra , aé m ire h iva tva  van. 
Miilyen együgyű, épen olly nevezetes kérdés volt eleitől fogva 
a z : ha teremtve-terem e, vagy szoktatás és készítés által leszen 
az ember illyen vagy amollyan tulajdonságú ’s mineműségű em
berré? — Igaz ugyan, hogy a’ mire az ember nincs teremtve, 
abban minden törekedése mellett is középszerű fog maradni; 
ellenben, hijábani a’ belső hivatás, ha a’ tehetségeket ki nem 
fejti ’s el nem készíti a’ külső müveltetés. Együtt kell lenni a’bel 
rátermettségnek a’ külső készültséggel.-------Kötelességünk te
hát, gyermekeinknek nem ön álmadozásunk, hanem az ő termé
szeti hivatásukhoz képest választani állapotot, neveltetésükben 
soha el nem feledni Platónak szavát: hogy egyiknek sarkantyú
ra, a’ másiknak pedig zabolára van szüksége.“

Igenis: hogy az ember e l ne tévessze társaság i helyze
té t , a’ nevelés tartozik a’ gyermek’ természeti hajlandóságát ’s 
tehetségeit kilesni, művelni, azoknak jó irányt adni. De még ez 
mind nem elég. Még ez által a’ nevelés nem tett eleget arra, 
hogy a’ nevendék hajlandóságához és tehetségeihez inért ’s maj
dan elfoglalt társasági helyzetéibe is töltse, szóval: hogy töké
letes emberré váljék. — D e, fájdalom! nálunk a’ nevelés még 
igen rósz karban van. Mi ha neveltetünk is, csak azzá nem nevel
tetünk, a’ mivé neveltetnünk leginkább kellene. Hivatalokra, mű
vészetekre ’s kézi munkákra neveltetünk; de a’ társas életbe, hol 
álláskörünk leend, azaz, emberré, társas emberré — nem ne
veltetünk. A’ nevelésnek alapjául kellene venni a’ szív’ képezé- 
sét, nemesítését. A’ gyermek’ szivébe korán be kellene csepeg
tetnünk kiváltképen az őszinteséget, egyeneslelkűséget, igaz- 
ságszeretetet ’s mások iránti méltánylást, mik a’ társaság’ 
boldogságának leglényegesb rugói. Ekkép növekedvén ’s műve
lődvén nem csak észbeli ’s kézi ügyességekben, hanem szívében 
is a’ gyermek, jókor az emberek közzé vezettetve ’s a’ minden
napi tapasztalásból azok közti magaalkalmazásra oktattatva, vál
nék belőle tökéletes hivatalviselő, művész, kézi munkás, szó
val —  tökéletes polgár.

„Az egyeneslelkű hivatalviselő’ charactervonásaí, szívbélye
gei“ czímű könyvecskét eléggé ajánlja már az is, hogy az emberi 
kebel’ legragyogóbb müvének, a’ szerencsétlen embertársunkkal! 
jótétnek, egy ezek iránt hőn dobogó szívtől származott eszköze: 
egész jövedelme t. i. a z á rv iz  álta l megkárosult 'bfídápesliek' 

ja v á r a  szenteltetett. M a tic s  Im re .

P ozson yb an .
A la p ítá  é s  s z e r k e s z t i  Orosz Jó zse f.  —  N y o m ta t j a  ifja b b  Schm id  A n ta l.
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A’ kecskeméti reform, főiskola’
újabb i d o k b e l i  t ö r t é n e t e i ’s j e l e n  ál lapot ja .

Minő történeteken ment által a’ kecskeméti ref. iskola szinte 
a’ reformatio’ kezdetétől fogva 1828ik esztendeig;— hányszor’s 
melly időkben taníttattak ebben felsőbb (t. i. philosophiai és theo- 
logiai) tudományok; — mi okoknál fogva szállott ismét le gymna- 
siumok’ sorába; — kik voltak nevezetesebb professorai időről 
időre: fontos rövidséggel elő van adva azon egyházi almanachban, 
mellyet a’ helv. yall.-tét. köv. dunamelléki egyházkerület’ részé
ről 1836ik esztendőre egyházkerületi főjegyző Volyár Mihály ur 
adott k i; ’s ugyanazokat bőven kimerítette néh. kecskeméti pro
fessor ’s utóbb czeglédi prédikátor Nagy István ur, ezen iskola’ 
történeteiről irt, még kéziratban heverő nagybecsű munkájában, 
melly a’ tisztelt szerző’ özvegyének ajándékából ezen iskola’ 
könyvtárának sajátja. — Minden ezelőtti történeteinél ’s változá
sainál ezen iskolának fontosabbak azok, mellyeken a’ legutóbbi 
évtized alatt ment által, ’s mellyeket leírni czélja e’jelen soroknak; 
reménylvén, hogy olvasásuk a’ nemzeti művelődés’ ’s tudományok’ 
barátinak nem lesz érdektelen. —

Miután a’ h. v. t. követők’ négy egyházkerülete közül ket
tőnek, t. i. a’ tiszántúlinak és tiszamellékinek, saját kerületi fő
iskolái, Debreczenben és S.-Palakon, régi időktől fogva virágoz
nak; a’ dunántúlié pedig Pápán, szinte fél század óta szép virág
zásnak indult: mind a’ dolog’ természetéből ’s a’ külön egyház- 
kerületek’ egyenlő jogaiból, mind pedig a’ három főiskolától 
távol lakó szülék’ ’s tanuló ifjak’ terheltetéséből ’s gyakori pana
szaikból egyenesen folyt azon gondolat ’s óhajtás , hogy ezen 
dunamelléki e.-kerület’ kebelében is, a’ többiekkel egyenlő rangú 
kerületi főiskola állíttatnék föl, mégpedig a’ dolog’ természetéből 
szorosan folyólag, eg y  é s  nem  több kerületi főiskola, nehogy 
a’ jóltévők’ önkénytes adományai — a’ protestáns főiskoláknak 
ezen egyedüli alapjai — megoszolván, az óhajtóit czél’ kivitele 
lehetetlenné legyen. Ezen köz óhajtásnak valahára lélcsiilését a 
kecskeméti h. v. U követő közönség előmozdítni kívánván : 1828- 
ban az e.-kerületi főtanácshoz olly nyilatkozással s ajánlattal fo
lyamodók , hogy mivel elavult iskolaépületei újítást kívánnak,— 
ha a’ rég óhajtóit kerületi főiskolának Kecskemét’ kebelében leen
dő felállíttatása felől biztosíttatnék, azon esetben nem saját iskola- 
épületeinek megújítására, hanem azon kerületi főiskola közös ol
tárára kész volna szentelni kitelhető áldozatait. E nemes 
ajánlatot az e.-kerület’ bölcs ’s buzgó elöljárói méltányló öröm
mel fogadak; ’s kiküldötlség állal még azon esztendőben a’ hely’ 
színét ’s egyéb helybeli körülményeket megvizsgáltatván, a’kecs
keméti egy házközönség’ részéről az építés lele költsége Csele
sét illető ajánlatokat ünnepélyes oklevélbe foglaltatván, ’s viszont 
az egyházkerület’ részéről leendők felől tervet készíttetvén : az 
I829ben tartatott e.-kerüleli köz gyűlés a’ küldöttség’ munkála
tait megerősíté, a’ kerületi főiskolának Kecskeméten leendő fel
állíttatását, az iránt ü  cs. ’s ap. k. Felségéhez felterjesztendő 
folyamodást, ’s az e.-kerület’ részéről lüstinti segedelem-kútfők’ 
megnyitását, a’ szükséges épületek’ tervének minélelőbbi elkészít
tetését, a’ maga részéről leendő építésnek tulajdon penztárnoka

allall kezeltetései elhatározó. A’ lelkes elöljáróknak buzgó fel
szólításai segedelmezési készségeket gyújtónak, ’s a’ kecskeméti 
e.-kozonség’ ajánlatai mellett, az e.-kerület’ részéről megnyitott 
források is folyamatba jővén : miután 1830ban a’ kerületi főiskola’ 
közös czéljához irányzott díszes épület’ terve elkészült, ’s a’ 
köz gyűléstől e’ végre meghatalmazott elnökök által megvizsgál
tatván, jóváhagyatott, és az építőmesterekkel kötött szerződé
sek minden illető felek' nevében aláírattak: eljött 1830ki május' 
lóén azon óhajtva várt időpont, midőn a’ kerületi főiskolai 
épület’ alapköve a’ lelkesedett buzgóság’ örömzaja közt le- 
tétetelt. Ez időtől fogva folylattatván az építési munkálatok, 
a két emeletes, 27 öles épületrész (mivel a’ terv szerint az 
épület még idővel a’ szükséghez képest folytaltatni fog) 1834- 
ben már fedél alá vétetett; 1835ben földszint két hallgatóle- 
rem, 1836ban már földszint öt terem, és az első emeleten, 
két hallgatóteremen kívül, a’ könyvtár-terem és az oratórium 
készen valának.

Belső avvagy tudományos emelését illetőleg lSS^ben már 
kezdődtek itt taníttatni első évi philosophiai tudományok 21 hall 
gatónak F ala i  András professor ur által, majd 1832/3ban a’ má
sodik évi philosophiai tudományok is taníttattak 45 hallgatónak, 
hazafi készséggel segítségre járulván hites ügyvéd és mostani 
törvénytanító Válai Sipos Imre ur; ’s miután 1833-ban az e. ke 
riilet’ részéről is egy tanílószék állíttatott, ’s abba ugyanazon év’ 
novemberében Szabó  Sándor oktató ur beiklattatott, már 1833/, 
ben a’ philosophiai tudományokon kívül, az első évi jogtudomá
nyok’ tanítása is 70 — SO hallgatóval folyamatba jött; 's miután 
l834ben a’ felsőbb tanítószékek néh. kecskeméti tanácsnok ns. 
Szánlhó Márton ur’ lelkes özvegye’ ns. hiit/iy Juliánná asszony' 
kegyes alapítványa által is gyarapíltattak: ez idolul fogva az al
sóbb iskolák’ sikeresebb taníttatása végett, oktatóik’ száma is 
szaporítlatolt.

Az e.-kerüleli fó tanács 1834ik évben a’ nm. magyar kir. 
Helytartó-Tanács’ utján O cs. ’s ap. k. Felsége’ elébe felterjesz
tett legalázatosabb felírásában és folyamodásában kimerílőleg 
előadván, miszerint az ezen e. - kerületben fölállítandó kerületi 
főiskola’ helyéül Kecskemétet, az ez iránt vele vetélkedő \ . -  
Kőrösnél alkalmalosabbnak találta: az itt már czélha ’s munka 
ba vett iskolai intézetnek a’ közönséges főiskolák’ rangjára leeu- 
dö fölemeltetéseérl esedezett. Ennek következésében jött az 
1835ki novemb. 3kán költ k. k. rendelet, melly által a’ kecske
méti iskola lyceumi rangra emelteték , ’s egyszersmind az e.-ke
rületi fő tanácsnak megliagyalék , hogy azon tudományok' ren
dezését, mellyeket abban taníttatni kíván, legfelsőbb megerősí
tés végett minél előbb főiterjessze.— Majd az 183Giki májusban 
tartatott e. kerületi köz gyűlésből azon tudomány-rendezés, melly 
szerint az e.-kerületi fő tanács ezen kerületi főiskolában a’ phi 
losophiai, juridical és theologiai tudományokat, iigyanollyan ki
terjedésben kívánja taníttatni, minőben azok a’ többi egyházke
rületek’ főiskoláiban taníttatnak, Ö cs. k. Felsége’ kegyelmes 
színe’ elébe föilcrjesztelvén, még azon esztendőben (1336 oct. 
25) leérkezett azon k. k. rendelet, mellyben az e.-kerületi fó 
tanácsnak ez utóbbi legalázalosabb kérése is kegyelmesen meg-
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adaték, 's a kecskeméti főiskola illy minőségben, mint philoso- 
phiai, juridical és theologiai tudományokat közönségesen és szo
kott terjedelemben tanító intézet, az illető polgári és iskolai ha
tóságoknál kihirdettetni rendelteték. — Melly k. k. rendelet’ le
m ezt«  után az e.-kerületi fő tanács ezen főiskolai intézetet, mi
után ez a' protestánsok’ többi főiskoláival egyenlő rangra emel
tetett, minden amazokat törvényesen illethető jogokban részesít- 
ni kívánván, a’ szíínnapokbani segedelemszedés végett ifjak’ 
széllyelküldethetését, ’s ugyanazoknak ünnepi szolgálatokra ’s 
iskolamesterségekre az ekklézsiák kívánsága s tanulók sza
porodása szerinti kimehetését az 179%: 26. törvényczikkely’ ér
telmében elhatározta ’s folyamatba vétette. — Minő kedvetlen ösz- 
szeütközések jöttek közbe ez évtized alatt a’ n.-kőrösi egyh.-kö- 
zönséggel az ottani gymnasium’ felebbemeltetése iránt, azoknak 
előadása jelen értekezés’ czéljára nem tartozik; szülte légyen 
bár azokat nemes vetélkedés, vagy más tekintetek: temesse el 
feledés’ sírjába az atyafi szeretet. —

A’ főiskolai rangra már törvényesen fölemelt kecskeméti is
kolában a’ helybeli egyh.-közönség 1836ban két tanítószéket, 
egyiket theologiai, másikat juridicai tudományok’ tanítására, ál
lítván föl, ezen tanítószékekbe az alapító egyh.-közönség’ ’s az 
egyh.-keriileti fő tanács’ köz megegyezésével, 1836iki October’ 
lő napján beiktattattak: az elsőbbe ugyan volt Dömsödi prédikátor 
Báthory István, másikba hites ügyvéd Válai Sipos Imre urak. 
E’ szerint az 1836j7iki iskolai esztendőben négy, ifjúi tűzzel buz
gón igyekező oktató által (kiknek részint a’ költészet’ oktatója, 
részint némelly jelesebb tanuló ifjak bizonyos könnyebb tudo
mány-ágakban segítségül voltak) a’ philosophiai, juridicai és 
theologiai tudományok’ szokott kiterjedésbeni tanítása 105 hall
gatóval folyamatba vétetett. — Azonban csakhamar fájdalmas 
seb éré e’ serdülő intézetet, midőn a’ ritka sikerrel kezdett tanítása 
által legszebb reménnyel biztatott, gazdag tudományos készüle- 
tű, szép lelkű ’s elméjű, tanítói tűzzel hevült ifjú hittudományi 
professorl, néh. Báthory István urat, 1837-iki October’ 3-ikán 
halál által elvesztette. — De a’ megürült tanítószék, alig két 
hónap’ múltával, a’ külső országi academiákról akkoriban haza 
érkezett K arika  János úrral betöltetvén, az elkezdett tudomá
nyos pálya — hála a’ gondviselésnek! — semmi csonkúlást nem 
szenvedett, ’s ez utóbbi 1837j8-ik esztendőben, a’ felsőbb tudo
mányokat hallgatók’ száma 152re szaporodott.

Az ezen intézetben taníttatni szokott tudományok’ elrende
zését illetőleg: mind a’ philosophiai, mind a’ juridicai, mind a’ 
theologiai tudományok’ elvégzésére két-két esztendő lévén 
különkülön kiszabva, az első évi philosophusok elvégzik a’ po- 
litica históriából a’ régi és közép’ idők’, valamint hazánk’ tör
téneteit, a’ philosophiából logicát, psychologiát, metaphysica 
purát, a’ malhesisból arithmeticát és geometriát, e’ mellett 
hallgatnak, deák, görög, német és magyar literaturát; a’ má
sod évi philosophusok elvégzik a’ politica históriát a’ legújabb 
időkig, a’ philosophia’ históriáját, metaphysica applicátát, ethi- 
cát, physicát, alkalmaztatott mathesissel; e’ mellett görög és 
franczia literaturát. — Az első évi jurislák’ tanulmányai: jus 
naturae, jus publicum Hungáriáé, statistica, politica, jus mon- 
tanum ; e’ mellett paedagogica. A’ másod évi juristákei: jus 
privatum Hungáriáé, jus criminale, história juris; e’ mellett 
azok, kik theologiai pályára nem szándékoznak, hallgatnak eccle- 
siaslica históriát; kik pedig theologusok fognak lenni, tanuljak 
a’ zsidó nyelv’ grammaticáját és zsidó archaeologiát. — A’ theo- 
logia két éves pályája alatt folytatólag taníttatnak és elvégez
tetnek ezen tudományok: theologia propaedeutica, dogmatica, 
morális, éselenctica, história ecclesiastica, homiletica, cura

pastoralis, hermeneutica, critics sacra, ó és uj teslamentom' 
magyarázata. — És ezen tudományok, kivévén a’ jus publicum 
és privatum Hungáriáét, mind magyar nyelven taníttatnak; 
olly móddal, hogy a’ tanulók azoknak deák nyelveni előadásá
ban is gyakoroltatnak. — Az oktatókat különkülön illető tu
dományok pedig ezek: T a ta i  András ur tanít tiszta mathesist 
és physicát, alkalmaztatott mathesissel; S za b ó  Sándor ur ta
nítja a’ philosophiai és exegesisi, V. Sípos  Imre ur a’ politi- 
co-juridicai, K a r ik a  János ur a’ históriai és theologiai tu
dományokat. A’ literaturákban és nyelvekben segítségül szok
tak lenni részint költészettanító Zágony  Ferencz ur, részint 
kiválasztott jeles ifjak.—  E’ pontban nem lehet elmellőzni azon 
óhajtást, vajha minél előbb az oktatók’ száma szaporodhatnék! 
— mi hogy teljesülni is fog, előbb, mint a’ mostani oktatók’ 
ifjúi tüze ellankadna, azt az idő’ lelke ’s a’ részvevők’ buzgó- 
sága engedik reményleni.

E’ főiskolában 1837diki decemberben jött folyamatba azon 
intézkedés, melly szerint a’ theologiai pályán lévő ’s közelebb 
arra menendő togatus ifjak, minden vasárnap délelőtt, egymást 
felváltva, a’ templombeli istentisztelet’ órája alatt az iskola’ ora
tóriumában, részint magok által illető felügyelés alatt készített, 
részint kezökbe adott cathedrai beszédek' elmondásában gyako
roltatnak, ’s az iskolai növendékek’ nagyobb része’ ’s más hely
beli lakosok’ jelenlétében istentiszteletet tartanak. És mivel min
den illyen istentisztelet’ végzetével, a’ jelen lenni köteles egy-kél 
oktatók a’ felsőbb tanulók'jelenlétében, az akkor szolgáló ifjú
nak előadásmódját szoros ítélet alá veszik, ’s általában gyakor
lati oktatást adnak: ezen intézkedés közelebb az ünnepi szolgá
latra külső ekklézsiákba (mellyek már eddig is  számosán kíván
ják az itt tanuló ifjakat, és számuk időről időre növekszik) ki
menő ifjakra, jövendőben pedig az egyházi szónokok’ tökéletes- 
bítésére nézve nagy haszonnal biztat. —

Volt ugyan szokásban ezelőtt isj hogy a’ nagyobb tanulók 
a’ kisebb gyermekek’ magányos tanításában gyakoroltattak: de 
ennek kívánt sikere azóta tapasztaltatik leginkább, mióta a' fel
sőbb tudományok’ hallgatói paedagogicát is tanulnak. Szinte az
óta kezd, legalább a’ tanulók’ legalsó osztályaira nézve, lábra 
kapni azon intézkedés, melly szerint különkülön minden nemze
ti, grammatical és humanitási osztályokba közönséges oklalókúl, 
minden itt taníttatni szokott felső tudományokon már általment ’s 
magányos tanításokban is gyakorlott, jelesebb ifjak rendeltethet
nek ; melly intézkedés a’ reformátusok’ többi főiskoláiban nagy 
sikerrel divatozik; de itt még eddig egészen azért nem állhatott 
fel, mivel tudományokat végzett ifjak mindez ideig nem voltak. 
Szinte a’ paedagogica’ tanulása után várhatni sikeresebb tanítást 
azon ifjaktól is , kik részint régi szokás szerint némelly apróbb 
tanítóságokra, részint az e.-kerületi fő tanács’ 1836diki végzése 
szerint, a’ többi ref. főiskolák’ példájára, népesebb iskolák’ ve
zetésére is kibocsáttatnak.

Az iskolai esztendő’ kezdete October’ első napjára, az első 
fél évet bezáró szoros vizsgálatok (rigorosum) februarius’ lókén 
kezdve, azon hónap’ hátra lévő napjaira, a’ második fél évet be
zárok pedig julius’ lókén kezdve, azon hónap’ többi napjaira van
nak határozva; melly vizsgálatok, külön minden tudományok- 
és minden tanulóra nézve, az e.-kerületi fő tanácstól kirendelt 
igazgató-választottság és az iskolai szék által a’ legnagyobb szi
gorúsággal végeztetvén, ’s a’ tanulók’ osztályozása megtétet- 
vén: az egész iskolai esztendőt augustus’ lső napján, minden 
felső tanulóknak nyilványos vizsgálata (examen) zárja be; mely- 
lyen minden rangú hallgatók előtt egész éven át végzett tanul
mányaikból mutatványokat adnak elő.
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Az ifjak’ erkölcsi nevelése'! ’s kormányozását illetőleg: az 
e.-kerületi fő tanács által helybenhagyott törvények szerint kor
mányozza a’ tanuld ifjúságot az e.-fő tanács által kirendelt ’s az ő 
képét viselő állandó igazgató-választottság’ felügyelése mellett 
az iskolai szék ’s közvetlenül a rector professor. — Nevezetes 
ezen törvényeknek azon szelleme, melly a tanuló ifjúságot úgy 
kívánja tekintetni, mint az iskolai elöljáróságnak saját gyerme
keit, kiknek az elöljáróság’ hire ’s tudta nélkül, például: ma
goknak szállást fogadni, vagy azt változtatni, ruhájokat, köny
veiket, vagy akármijüket eladni, kölcsön pénzt fölvenni, keres
kedővel vagy mesteremberrel szerződni ’stb.eff. tilalmas. — Egyéb
iránt az ifjak’ nevelésében uralkodó elv ez: közép utat tartani a’ 
leverő keménység ’s féktelenítő lágyság közt, mellynek eredmé
nye az, hogy ámbár itt is , mint minden iskolai intézetben széles 
e’ világon, kihágási esetek elkerülhellenek; de csakugyan álta
lában véve ez iskola’ növendékeitől a’ részrehajlatlan ’s elfogu
latlan bíráló a’ lársalkodási és erkölcsi simaságnak dicséretét 
meg nem tagadhatja.

A’ szegényebb sorsú tanuló ifjak’ segedelmezése’ tekinteté
ből a’ kecskeméti egyh.-közönség már rég alapított olly summát, 
mellynek kamatjából évenkint 24 ifjat ingyen élelemmel ellát, ’s e’ 
fölött többnek is, kevés fizetésért élelmet szolgáltat. — Ezen 
24en kívül a’ közelebb múlt években 6 ifjúnak ingyen élelme
zésére tétettek részint helybeli részint külső jóitévők által ala
pítványok; kiknek neveit valamint azokéit is, kik vagy az épí
tésre tetemes segedelmeket nyújtottak , vagy az ifjak’ szorgalma’ 
jutalmazására tellek alapítványokat, a’ valódi nemes tettől elvál- 
hatlan szerénység elhallgatni parancsolja. —

Berekesztésül nem lesz érdektelen ezen iskolának tanítást 
segélő készületeiről röviden említést tenni. — Ámbár illy kevés 
idő alatt ezeknek megszerzésében az intézet sokra nem mehe
tett: mindazáltal a’ legszükségesebbeket — még pedig hálás kö
szönettel legyen említve — legnagyobb részben kecskeméti jól- 
tévőklől begyült pénzen már megszerezte. — Ide tartoznak a’szép 
számú ’s alkalmatos mathematical', mechanicai és physicai ké
születek ; a’ csinosan rendezett ’s tanítási czélra elegendő ásvá
nyok’ ’s petrefactumok’ gyűjteménye; az 5 — 6 száz darabból 
álló ’s ritka darabokat mutatható régi-pénz-gyüjlemény; végre 
az 5 ezernél több darabot számláló ’s időről időre régibb ’s újabb 
munkákkal szaporodó könyvtár, melly több kegyes adományok 
között néh. nagyeml. Széki gróf Teleki László urnák, ezen 
egyh.-kerület’ volt fö curátorának, sok százat érő ’s fökép a’ 
classica literaturát tárgyazó adományival dicsekszik ; legközelebb 
pedig hálás köszönettel tartozik az ezen e.-keriilet’ érdemek közt 
őszült super in tendens ének ’s ezen főiskola’ lántorílhatlan buzgó- 
ságú pártfogójának s előmozdítójának, főtiszt, liúlkory Oábor 
urnák, kitől a’ közelebbi napokban is nagy számú, különböző 
tudományokat tárgyazó, könyveket nyert. — És ezen könyv
tár, valamint a’ jelen fél évben a’ folyóiratok’ olvasása végett 
megnyitott szoba is, a’ tanuló ifjúságnak mindig nyitva áll; kik 
ezenkívül is, tulajdon költségükön alapuló, de felvigyázat alatt 
lévő, olvasó-társaságukban elmetehetségeikel szép sikerrel mű
velik. — Az iskola’ könyvtárának nem kevés díszére szolgáland 
a’ czélba v e t t ’s már megindított mellkép-gyüjtemény, mellybe 
a’ haza’ ’s tudományok’ barátinak és ezen iskola’ különös jól- 
tévőinek mellképei fognak helyeztetni. Ugyanezen könyvtárt fog
ja diszesítni hazánk’ jeles művésze’ Ferettczy István ur’ műte
remében már szinte készen álló azon nagyszerű művészi darab, 
mellyel a’ fentebb tisztelt alapító, ns. Kuthy Julianna asszony, 
elhunyt kedveseinek gyászemlékeül készíttetvén, mint szépmü- 
vészct’ remekét, ezen iskolai intézel’ falai közt kíván megtar-

látni; melly midőn rövid idő múlva rendeltetése’helyére fog tétet
ni, mint hazai érdekes mű külön leírásnak méltó tárgya leend.
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A’ buda-pesti állóhid’ tárgyában.
(Folytatás.')

Következnek ezek után az illető művészek’ jelentései ’s le
velei, úgymint:

A) William Tierney Clark' j e l e n t é s e  báró Sinához. 
(Bécs, sept. 26. 1837.) — Ebben Clark, miután a’ függő Ián ez 
hi dat  legczélirányosbnak állította, általmegy a’ költségekre, 
mondván: ,,E’ pontra nézve bajos valami bizonyost mondani, 
miután olly felfette sok függ a’ körülményektől, mellyek előre 
nem láthatók: csak egy kedvező tél az építés közben jóval ki
sebbítheti, ellenkező pedig nevezetesen öregbítheti a’ költséget. 
A’ hídhoz kivántató vas’ és kő’ mennyiségét jóformán kiszámíthat
ni. Minthogy azonban a’ folyam’ medre és a’ kél part nagyobb 
részint homok-’s agyagból áll, és a’ viz’ színe közönséges és 
legmagasb foka közt 25 lábnyival változik: teljes lehetetlen, 
akár a’ mederben akár a’ parton építendő oszlopoknak jó ’s biz
tos alapot zárgátak’ (Cofifer-dam, Fangdamm) használása nél
kül rakni. Ha már e’ munka viz-szük évbe esik (miről semmi bi
zonyost nem tudhatni előre), a’ zárgátak’ felével is előállíttathat 
nak azon summának, melly viz-bő esztendőben szükséges; mi
után azonban ez előre nem látható, a’ számításokat rendkívüli 
esetekre kell tenni, és egy tavasz és ősz közli idő, kedvező év
ben is, alig elégséges eyy zárgátnak a’ mederben bevégezheté- 
sére, mihezképest ha a’ következő tél lágy, a’ zárgál sértetle
nül maradván, az oszlopok ’s kőmüvesi munkák messze előre ha
ladhatnak: ha ellenben szigorú tél következik nagy jégtömegek
kel , a’ zárgát hihetőleg megkárosul, annak kijavítása sokba le
lik, ’s ekkép nem csak sok pénz, hanem idő is vesz, mit ollyas 
munkánál, melly egyedül tökéletes elkészülte után kezd jövedel
mezni, különösen számba kell vennünk. De ha több szigorú tél 
következik egymás után — mi ezen országban, mint hallom, nem 
ritka eset — úgy biztos számolási alapul épen semmit sem vehet
ni. Hogy azonban Báró urnák mégis némi iránymértéke lehessen 
előleges számolásainál,. minden körülményeket tekintetbe véve, 
annyit mondhatok, hogy egy czélirányos és tökéletes erős hid,
300,000_font sterlinget túl nem haladó summával felépíthető. A 
hídhoz való vasat a’ szárazföldön olly fokú jóságban és pontos
sággal teljességgel nem gyárthatni, minő a’ biztosság’ elérhetése 
végett okvetlenül szükséges; ide járulván még, hogy annak gyár
tása és próbálása vagy magam’ vagy megbizoltaimnak szüntelen 
figyelmét és személyes felügyelését is megkivánandja. Több ho
ni0 kőbányát vizsgálván meg, azt találtam, hogy a’ farkasvölgyi 
(VVolfsthal) gránit és a’ csobánkai kő a’ kívánt rzélnak megfe
le ln i   A’ dunai jég az oszlopokat soha sem veszélyeztetheti;
mi pedi<r nagyobb áradások’ okozhatását illeti: e’ tekintetben 
sem tarthatni semmitől is , miután az építendő lúd alatt még
mindig marad legalább annyi szabad viztér, mennyi a mosta...
leo-szorosb vonalnál létez. A’ pesti dunapartok’ szabályozás* fe
j t e  kívánatos; és a’ partok fentartása’» megóvása különös fel
ügyelő* alá helyeztetvén, a rendőrségnek megakadályozni kel
lene, nehogy a’ folyamba mindenféle szemét és sepredek szó- 
rassék, mellvet az áradó viz elmosván, Csepel’ «.gélénél rak 
le, ’s melly ezt századok óta szüntelen öregb.lven, a vizarada- 
sokat bizonyosan nem kissé segíti eló. De a partok szabályo
zása a’ hídépítésnek legkisebb akadályéul sem szolgaiam!, e ke.

! tárgy akár egyszerre egymással, akar külön végeztethetvén. -
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Ha Báró űr jónak találandja, rám bízni a’ munka’ vezérléséi, 
szerencsémnek lartandom, szerződés állal e következőkre köle- 
leznem magamat: 1-ször. Minden részletes tervet és kimutatást 
egymás ulán, a’ mint a1 munka folyamata alalt kivántalni fog, 
a külön munkavállalók’ (contractor; szerződéseivel együtt el
készítek és kézhez szolgáltatok. 2-szor. Az egesz munkát vagy 
személyesen vagy hozzá tökéletesen értő megbizoltaim állal 
igazgatom. 3-szor. A’ vas’ gyártására ’s próbálására Angliában 
személyesen és megbizotlaim állal felügyelek, és annak minél- 
liamarabbi átküldetését eszközlöm.“

B) Flews és Slater' j e l e n t é s e  báró Sinához. (Pest, mart.
19. 18380 — Ebben többek közt következők mondatnak: „1830- 
ban, midőn a’ londoni uj hid épült, és a’ folyamban e’ végeit 
négy zárgát állott, olly erős fagy uralkodók, hogy a jég leg
alább hat lábnyi vastagságú volt, ’s olly jégtömegek torlódtak 
fel, millyeket itt nem láttunk: munkáink mindazállal sértetlenül 
maradának, ’s azt bátorkodunk állítani, hogy habár a’ dunai zaj 
még nagyobb volna is — mi néha megtörténhetik — mint a’ 
miilyennek mi találtuk, bizonyosan sem a’ hid’ oszlopainak nem 
ártana, sem az áradásokat legkevesbbé sem nevelné, feltéve: 
hogy igen kevés oszlopú hid állíttassék; hogy az oszlopok leg
nagyobb gonddal és lehetőleg erősen legyenek építve ; ’s végre 
hogy a’ híd ne álljon a’ folyam’ legkeskenyebb részén. Az oszlo
pok' lehető kevés számát annyira szükségesnek tartjuk, misze
rint semmi egyébfélét mint függő lánczhidat nem ajánlhatunk. 
Kő vagy öntött vas hid 7 vagy 8 oszlopot kívánna, mellyek a’ 
zárgátakkal és ívezetekkel (centering) építés közben annyira a- 
kadályoznák a’ jégjárást, miszerint nem csak nagy áradások kö
vetkeznének, ’s igy a’ két város felette veszélyeztetve volna, ha
nem az ívezelek’ állásainak szétromboltatása állal magok a’ mun
kák is koczkáztalva lennének. Az ívek’ egyensúlyának fentart- 
halása végeit egyszerre négy oszlopnál kevesbet nem lehelne 
építeni, és minthogy az oszlopok szükségkép zárgálakban épít
tetnének, a’ víz’ színének fele el lenne foglalva az építendő hid’ 
helyén, ’s ekkép vagy a’ jég torlódnék meg ’s áradást okozna, 
vagy az ívezet vontatnék el. Tekintetbe véve azon állapotot, 
mollyben a’ magyarországi kőbányákat találtuk, és a’ londoni uj 
hid’ építésénél nyert tapasztalásunk után ítélve, merjük állítani, 
hogy egy kő vagy vas ívű bid 10— 15 esztendőnél előbb fel nem 
állhatna. A’ kő vagy vas ívű hid’ építési költségét — feltéve, hogy 
minden annak rende szerint folyna, semmi nehézség vagy sze
rencsétlenség nem adván magát elő — 800,000 vagy 1,000,000 
font sterlingbe minden bizonnyal kerülne. Még nagy nehézség 
fordulna elő a’ feljárások’ elkészítésében is, minthogy a’ híd
nak olly emelkedésűnek kellene lenni, miszerint jég és hajó 
a’ legmagasabb vízállásnál is szabadon járhasson alatta. Füg
gő lánczhid’ építésénél az említett nehézségek közül több 
elmarad. Két oszlop a’ mederben elég; és nem lévén ívek, ív- 
építő fa ívezet sem kell; egy oszlop a’másik után épülhet; ’s min
den akadály a’ munka’ folyamata alatt egyetlen egy zárgátból áll, 
melly a’ folyam’ szélességéből csupán 15 ölet vesz el. — Nem 
kételkedünk , hogy a’ partok’ mostani állásánál, azoknak legki
sebb változtatása nélkül is két oszlop’ építése a’ folyam’ medré
ben a’ Nákóház’ táján legkevesebbé sem nagyobbílná az áradási 
veszélyt, melly veszély-nagyobbílás csak a’ legkeskenyebb helynél 
lenne félhető. Némelly itteni építészek olly véleménnyel vannak, 
miszerint az oszlopok’ építéséhez nem szükségesek zárgálak,

hanem lebocsátó szekrények (caissoons) is elegendők volnának, 
ílly vélemény tapasztalatlanságból eredhet, és kénytelenek va
gyunk illy véleménynek egyenesen ellenmondani. Elég említe
nünk a’ Temzén levő Blackfriars és Westminster hidakat, mely- 
lyek szekrényekkel épültek: az első e’ pillanatban vau javítás 
alatt, és alapjainak biztosítása végett épen most készítenek zár- 
gátakat, mellyek 10,000 font sterlingbe bizonyosan bekerülnek ; 
a’ Wesiminster-hid’ alapjai pedig 25 esztendő óta szüntelen iga
zítás alatt vannak , a’ kormánynak évenkinli iszonyú költségére. 
Ha e’ hidak zárgátakkal épülének, azon javítgatások nem lettek 
volna szükségesek. Efféle javaslatok, bármilly kecsegtetők is a- 
ránylagos olcsóságuk miatt, végre roszul ütnek ki, kiváltkép olly 
sebes folyamban minta’ Duna. Sokan azt hiszik, hogy lánczhid 
nem volna tarlós, és a’ szél ártalmasán hat rája. Mi nem látjuk 
át miért nem volna tartós, miután minden része látható, és az 
Angliában épültek legkevesbbé sem romlottak m eg; a’ mi pedig 
a’ szél’ hatását illeti, a’ szélnek kitett felület nagyon csekély 
lévén, annak hatása is erre csak felelte csekély lehet. Mennyi 
idő alatt készülhet el egy függő lánczhid két oszlopra, igen ne
héz megmondani; de nem hisszük, hogy 4 -évnél előbb felállhas
son, és ez idő alatti elvégezhetésére is derekasan hozzá kell lát 
ni. A’ szerszámok és különféle erőmüvek Angliából lesznek meg
szerzendők. Jó és tökéletesen kipróbált szerektől felette sok 
függ, mert ha azoknak legcsekélyebbike is enged, az egész 
munkát hátraveli, és a’ zárgátak’ építésénél hihetőleg egy évet 
veszíttet e l, mi azonban 20—30 ezer font sterlingnyi költséget 
okozand Noha azt hisszük: az itt termő vas igen jó és tán az 
az angolt is felülhaladja: a’ gyártás’ módjára nézve mindazállal 
az itteni hámorok, szükséges erőmüvek’ hiánya miatt, annyira 
a’ mieink mögött állanak, hogy egyedül Angliában készült vasnak 
használását tanácsolhatjuk. Azon kérdésre : mennyire menend a’ 
hid’általányos építési költsége, nem vagyunk képesek közelítőleg 
is felelni; mert sok függ a’ körülmények’ minőségétől: lágy telek 
például és alacsony vízállások nagy költségkímélést okozhatnának, 
ellenkező esetben pedig a’ kiadás nevezetesen szaporodnék. Azt 
mindazállal állíthatjuk, hogy hasonló lúd Magyarországban sok
kal többe köriilend mint Angliában, és pedig a’ következő okok
ból: — Az építő készületek’ ’s műszerek’ nagy részének, vala
mint a’ vasnak is , elkerülhetlenül Angliából kell hozatnia, ’s 
igy ezeknek eredeti árához természet szerint hozzáadandó még 
a’ vizen és szárazon hozatal,, a’ kárbiztosítás, vám’ költségei, 
kamatok és idővesztés. Épiilelfát itt nem szerezhetni olcsóbban : 
a’ veresfenyű nagyon drága lévén; a’ tölgynek tökéletes kifara
gása pedig nevezetes költségbe kerülvén. Mi pedig a’ követ il
leti , félünk, hogy az még egyszer annyiba telik mint Angliá
ban, minthogy az itteni kőfejtőknek nincs hozzávaló készületük 
és szerszámuk , mellyekkel nagy darab köveket könnyen kiállít
hatnának, és nagy kiadást okozand a’ kőbányáknak olly állapot
ba helyzése, melly szerint nagy mennyiségű követ rövid idő 
alatt lehessen nyerni belőlük; a’ bányáktól a’ folyóhoz vezető 
utak’ rósz mibenléte még inkább nevelendi a’ költséget. Magához 
a’ hid’ építéséhez is továbbá számos munkást kell Angliából ki
hozatni ; az itteni lakosok nem értenek a’ mi szerszámainkhoz 
és erőmüveinkhez, és mielőtt őket azokhoz hozzászoktatni le
hetne, addig az egész hid már majdnem felépülhetne; ’s noha 
az élelem sokkal olcsóbb Magyarországban mint Angliában, más 
részről azonban egy munkás sem hagyandja el Angliában levő 
keresetét, külön nagyobb jutalom nélkül, úgy hogy ollyas mun
kásoknak kihozalása ’s ismét haza küldetése bizonyosan sokba 
telik, de végre mégis gazdaságosabbnak fog mutatkozni, kivált 
időnyerésre nézve, melly illy roppant munkáknál legfőbb tekin
tetet érdemel. — Szemtanúi valánk azon iszonyú csapásnak, mely- 
lyel a’ Duna’ árvize borílá el Pest városát, és azt hisszük: egy 
állóhid nagy szolgálatot telt volna a’ lakosoknak, kik közül so
kan vagyanukat Buda’ magasabb részeire áthordhatlák, vagy 
éltöket is biztosságba helyezhették volna rajta.“

CVége következik.]

Pozsonyban.
Alapítá és szerkeszti Orosz József. -  Nyomtatja ifjabb Sr/mid Antal.
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A' magyar magányos jog” commentatorainak
s z e l l e m i  c h a r a c t e r i s t i c á j a  °) .

Egy régi magyar jogásztól.

Amicus Plato, amicus Aristoteles, 
([amicus Verböczy, amicus Kele
men , amicus Kövy,) séd magis 
arnica veritas.

Ha a’ m a g y a r  m a gá n y o s j o g’ mezejére's annak neve
zetes!) kidolgozóira fordítjuk figyelmünket ezeknek szellem- és 
műrokonság’ tekintetében következő genealógiáját állíthatjuk fel: 
J erböczy  István a’ magyar magányos jog’ t ö r z s a t y j a ;  utódjai 
pedig K itlo /iic h ,  H u s z ty , Kelemen és K ö v y , kik egyenes le
szálló lineában származnak tőle. Ezen genealógiai származtatás' 
valóságát bebizonyítja müveik’ hasonlatossága és szellemrokonsá
guk, melly ugyan mindeniknek a’ magyar Themis’ e’ papjai közül 
individualitása ’s felsőbb tökélyre törekvése által módosíttatik, de 
úgy, hogy származásuk a’ dologérlő’ ’s figyelő’ criticai szemét 
ki nem kerülhetik.

V erböczy  Istvánt úgy kell tekinteni, mint a’ korában diva
tozott magyar s z o k á s j o g ’ (jus consvetudinarium, jus iym scri
ptum) fejtegelőjét, mellyet illy czímü munkájában adott elő: „Tri- 
partitum opus Juris consvetudinarii Inclyti Regni Hungáriáé.“ 
Editio prima, Viennae, typis Joannis Singrenii 1517 föl. **) — 
és feudális alkotásból ’s kora’ magyarjainak erkölcseiből és nép- 
sajátságiból merített okokkal világosított meg. E’ munka azon 
tiszteletben részesült, ’s pedig épen a’ szokásjog által, miszerint 
a’ magy ar jog’ forrásai közzé véteték föl, mivel akkor annál jobb 
nem létezett, ’s mivel akkori törvényhozóinknak belső és külső 
ny ugtalanságok által fölingerlett szelleme nem volt képes a’jog' 
elveit a’ kétértelmű és zavaros törvénygyakorlás’ és jogi casu- 
istica’ chaosából kifejteni ’s csendes gondolkozást kívánó Írásba 
foglalni; végre mivel az akkori magyar jogászok’ szellemi sze
génysége ’s bátortalansága jobbat még nem adhatott: tehát a’ 
törvényhozók szintúgy mint a’ jogtudósok örvendének, hogy Ver- 
bőczy itélőmester valamit összeirkált, mert most már mégis volt 
nekik mihez ragaszkodniok. Ezen Verböczy — ki vagy épen nem 
az volt, ki a’ szorgalommal dolgozott ’s következetes elő- 's utó
beszédet irá; vagy kinek munkája’ kidolgozására csak kevés ide
je , vagy a’ tárgy iránt nem nagy buzgalma, vagy végre csekély 
remény e volt, hogy munkájának ragyogó szerencséje leszen — 
Tripartitumát általában hanyagon 's néhol épen fej nélkül (sit 
venia verbo!) irta ***). A’ figyelmező magyar jogtudós jól tudja, 
hogy a’ II. Ulászló alatt alkotott törvények sokkal jobb stylusban

*) Pótlékul a’ magyar jogtan’ literaria históriájához.
Újabb kiadásai: Becsben 1545. 1561. föl. Kolozsvárott 1571. 4. 
Bécsben 1581. 1628. 1637. 1660. föl. Lőcsén 1560.4, Nagy-Szom
batban (Corpus Juris Hungarici-val együtt) 1690. 1696. 1751. föl. 
Vörös Balás’ magyar fordítása kijött Debreczenbcn 1565. föl. 
Lipsziai Pál’ fordítása Debreczenbcn 1611. Kolozsvárott 1698. 4. 
Wagner Ágoston’ (pozsonyi ügyvéd) német fordítása Bécsbcn 1599. 
föl. ’stb.

síHtf) De: quandoque bonus dormitat Homerus. Maga Kelemen, ám
bár Verböczy’ imádója, megvallja (Institution's Juris Hungarici 
privat. I. könyv. 54 lap.): „Qualescunquc illi sint naevi (neque

irvák , mint a' Tripartitum; sőt a' cancellaria-formulákban is (I. 
Lajos es I. Mátyás királyok’ idejében) ’s általában a’ középkor’ 
jogtárgyi munkáiban , mellyek nyilvanyosság- és hoszabb fenma 
radásra voltak számítva, gondosabb 's tisztább Írásmód találtatik. 
Ezért olvassuk gyönyörködve más nemzetek’ középkorbeli okle
veleit is , kivállképen a' jog’ osztályában, péld. a’ sokkal régiebb 

szász és sváb tükröt“ (Sachsen- und Schv\ abenspiegel). — A' 
romai jogból kölcsönözött régi 's valóban használható jogrendszer, 
mellyhez Verböczy jogtani tételeit szabta, minthogy különben 
semmi figyelmet nem fordított rá, eo ipso megszűnt nála syste- 
ma lenni. Az egyes czikkelyek per associationem idearum kő 
vetkeznek, úgy hogy az elöljáró czikkely azon tárgy által, melly 
végén fordul elő, a következő czikkely’ alakját határozza meg. 
Mégis Verböczy magyar Ulpianus-, Tribonianus-, Ilermogenes 
és Gratianusnak neveztetett, és sokáig a' magyar jogtudomány' 
egyetlen szabályának és legtisztább forrásának tartatott, úgy hogy 
az újabb magyar jogászok 's jogtanítók sem tudtak Verböczy' 
elavult rendszerétől megszabadulni * *).

Kosztaniczai Kiltonich János, horvát, mint királyi ügyek' 
igazgatója adá ki e’ czímü munkáját: „Melhodica Directio Pro 
cessus Judiciarii Juris Consvetudinarii I. Regni Hungáriáé.“ 
Editio II. Viennae, 1634., 4 — r. 349 1. Edilio 111. Tyrnaviae, 
1700., föl. 145 1. Editio IV. Tyrnaviae 1724., föl. 145 1. — és 
a’ jogi scepticismust száz k é t s é g g e l  kevesítelte, melly eket 
most említett munkájának „Centuria Dubielatum“ czímet viselő 
pótlékában oldott meg. — Kittonich' munkájában a’ kir. curiánál, 
vármegyei törvényszéknél és szent széknéli t ö r v é n y k e z é s  
mód adatik elő, mert részint nem teljesen •’s körülményesen 
fejtette ki Verböczy e’ tárgyat, részint a’ pör’ némelly formái,

enim ah omnibus Yerböczium purgare intendő), quos justo seve- 
riores Aristarchi ingerunt (ezek között legnevezetesebb Kollar 
Ferencz Ádám, de potestate legislativa Regum Hung.), quod 
nempe : 1. principia Juris publici vei penitus omittat, vei leviter 
solum attingat; 2. módúm legum ferendarum Seculi XI. et XII. 
in Synodis mixtis, aut ignoraverit, aut retieuerit; 3 neglectis do- 
mesticis consvetudinibus, peregrina ex Jure Civili, ct Canonico 
consectatus sit; 4. ordini sibi I-mae tit. 1. proposito, juxta obje- 
cta Juris procedendi, non insdterit, séd pleraque de rebus in prí
mám , de actionibus in sccundam partéra sui operis transtulcrit: 
5. plura magni momenti, et quotidiani usus objects, úti: testanenta, 
telonia, contractus plcrosque, servitutcs rerum, vix delibaverit 
etc- Quae tarnen tanta non sunt, ut merita Verböczii cnervcnl, 
praesertim cum primus dilTícilem hanc viam ingredi jussus, nulla 
ante se vestigia viderit, quao vei insisteret, vei caveret.“

*) Jung János (Jus personale privatum Regni Hungáriáé, \  iennae 
1828.) a’20dik lapon egyenesen mondja: „Verböczius. qni aristocrn- 
ticam partém natíunis, jura primitiva ex vetustissimis temporibu-. 
omnium desiderio satisfaciens (?), docuit. et leges compilavit, ob
quas Hungária sibi invidiam conscivit; illi, quem celebcrrimi r \-  
tranei jurisconsulti Llpianum, ’Fribonianum , llermogenem et t»ra — 
tianum nominabant, mox qua deliciae, decus, superbia ct idolum 
nationis admiratus fűit adeo, ut commissio, cui claboratio Quadri- 
partiti demandata fuerat, ab eius systemate reeedere neías cxi- 
stimaverit. Consectarium exáltatae huius vencrationis fűit. ut 
Verböczius qua unica norma et limpidissimus Tons jurisprudentiae 
omnis co n s idcra re tu r , ct ipsi reccntiores jurisconsulti se cius 
inveterato systemate, secundum quod Jus privatum, publicum, 
criminate, et procedura judiciaria promiseue tradnntar. exped.rr
Laud protuerint; omnem conatum progrrssus juro.prudeni.nr ex- 
terarum gentium, moderno temporum genio magis conformea, *mi- 
tandi, suapte negligendo.“
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mellyek az ő idejében divatoztak, már Kittonich korában ele- j 
nyésztek. Kittonich tárgyát gondosan, kimerítőleg és logical 
rendben adja elő; Írásmódja világos és hibátlan. Kittonich e' 
munka által korának nagy szükségén segített, ’s az némelly te
kintetben még most is használható.

E’ két munka — a’ Tripartitum és a’ Methodica Directio 
Processus Judiciarii— sokáig volt a terhes gyakorlat (praxis) 
mellett egyedüli vezérkönyv, melly a magyar növendékeket 
Themis’ szolgálatjára előkészítette. V alóban nehéznek kellett 
lenni e’ növendékek’ novitiatusának, s csak p o d e x  p l u mb e u s  
és caput  f e r r e u m  győzhették meg annak nehézségeit.

(Folytatása következik.)

A’ buda-pesti állóhid’ tárgyában.
(Vége.)

C) Pleirs’ és Slater’ j e l e n t é s é b e n  (W . T. Clarkhoz. 
Trinity Square Boro, april. 14. 1838.) többek közt ezek foglal
tatnak: „Pestre február. 4dikén érkezvén, figyelmünket minde
nek előtt a’ folyam’ állapotjára fordítók, melly egészen be volt 
fagyva, és a’ jeget, az építendő hid’ oszlopainak helyéhez olly 
közel a’ mennyire csak gondolhatok, két léket furatván, a' bu
dai részen 6 — , a’ pestin pedig 10 lábnyi vastagságúnak találtuk; 
e’ vastagságból azonban valóságos jég csak mintegy 1 láb volt, 
a’ többi félig fagyott hóból állván. — Továbbá figyelmünket a’ zár
gátakhoz megkivántató épületfára fordítók, ’s noha az ország
nak számosb dunamelléki vidékeit meglekintők, sehol olly fát, 
melly a’ czélnak megfelelne, nem láttunk: azonban hallottuk, 
hogy b. Sm a  saját jószágain kiterjedt erdőkkel bir, mellyekből 
a’ szükséges fa kikerülvén, e’ tekintetben minden nehézség meg
szűnnék; és mi azt ajánlanék, hogy — kivált ha angol építővel 
köttetik szerződés — a’ vállalat’ előmozdítói magok gondoskod
janak a’ szükséges fa' megszerzéséről, minthogy ők ismervén 
az országot ’s annak segédforrásait, könnyebben tehetik azt. A’ 
zárgátakhoz szükségkép tölgyfát kell használni; mert a’ veres- 
fenyű, melly jó minőségű, felette drága, és a’ fejér fényű na
gyon puha a' leverhetésre. — Mi a’ követ illeti, megtekintettük 
a' csobánkai, sóskúti és pesti bányákat, ’s mindegyiket olly ál
lapotban találtuk, melly szerint, hogy az uj hídhoz megkivánta
tó mennyiséget csak valamennyire is megnyerni lehessen, igen 
qevezetes költségre lesz szükség a’ felület’ letisztítása ’s uj töré
sek' njitása végett. Minek megtörténtével azonban, nem kétke
dünk, a'czélnak megfelelő elég jó minőségű és elég nagyságú 
kövek kerülhetnek ki azokból. De itt ismét más nehézség adja 
magát elő: a' kőfejtők t. i. nem bírnak nagy darabok’ töréséhez, 
kiemeléséhez 's a’ bányáktól a’ Dunáig viteléhez megkivántató 
eszközök- és erőmüvekkel. Ezenkívül az utak is nevezetes javí
tást kívánnának, mielőtt rajtok olly nehéz terheket hordani le
hetne; szóval: a' bányák' kellő müvelhetése végett még előbb 
mindenféle eszköz-, szerszám- ’s egyéb illyesekről kellene gon
doskodni. — Ezek után az ottani mész' és homok’ minőségét 
vettük vizsgálat alá. Mi csupán folyói homokot ajánlanánk, mert 
a parti homokban nincs elég fövény, és igen sok föld anyag ta- 
láltalik. Figyelmezéssel voltunk még az iránt is , mennyire 
lennének belföldi munkások használhatók a’ munka’ különféle á- 
gaiban, és mind mások’ értesítései mind saját tapasztalásunk u- 
tan azt hisszük: belföldieket, angolok’ társaságában nem hasz
nálhatni. Angolországi munkás nem érti nyelvűket, és egy sze
mély annyit végez, mint azoknak ketteje vagy hárma. * Ennek 
okáért csupán angol munkásokat kell használni a' gátak’ csiná-

lására, az alapok’ rakására, az egész kőmunka’ végzésére. Bel
földiek az anyagszerek'előállítása- ’s helyre-hordására, valamint 
tán kőfaragáshoz és egyéb munkáknál is lesznek alkalmazhatók, 
hol magokban dolgozhatnak. Tehát számos karó verő, ács, kő
műves és kovács lenne Angliából hozatandó. Szükséges lesz azon
kívül Angliából még mindenféle munkaló erőmüvek- ’s eszközö
ket is küldeni, miilyenek: kőfejtésre ’s a’ kövek’ lerakására szol
gáló emelőgépek, karóverő és huzó eszközök, kőműves-, kő
fejtő-, ács- és kovács-szerszámok-, felvonó ’s leeresztő csigák, 
lánczok ’stb. Az anyagszerek’ megszerzéséről is jó eleve kell 
gondoskodni. Vasgyár, mellyből valamelly netalán eltörendő önt
vényt kipótolni lehetne, a’ mennyire értesítteténk, közelebb mint 
Bécsben nem létez. — Agyagot a’ zárgátakhoz, mellyből nagy 

'mennyiség lesz szükséges, kaphatni mintegy 12 mérföldnyire a’ 
Duna’ mentében felfelé.“

D) és E) alatt közöltetnek W . T. C lark” l e v e l e i  (Ham
mersmith, mart. 14. és april. 20. 1838.) báró Sinához. E’ két 
levélben feleletek foglaltatnak a’ tisztelt báró’ némelly kérdései
re, ’s többek közt ezek is mondatnak: ,,A’ sz.-gellérthegyi hó
omlásokat, mellyek, mint legközelebb történt, néha a’ hegy’ al
ját veszélyeztetik, jövendőre az által lehetne megelőzni, ha a’ 
Sz.-Gellért’ hegyén, az állandó hídnak általellenében, ’s annak 
szélességét valamivel meghaladó hoszaságban czélszerü falak ra
katnának. — Ámbár a’ g y a l o g h í d  eleinte csak gyalogotokra 
volt számítva, és nem minden egyéb czélra is , legkisebb meg
szorítás nélkül: mindazáltal úgy is építhetni azt, miszerint por
tékák’, szarvas marha’, lovak’, kocsik’, ágyúk’ ’s több effélék’ 
áthordására is szolgálhat. Ha e’ hid a’ legközelebbi szerencsét
lenség’ alkalmával létez vala, Pest városának egész népessége 
egy nap alatt Buda’ dombjaira keresztülköltözhetett, ’s ezáltal 
nevezetes vagyon ’s több becses élet megmentethetett volna.“

Végre IVodianer es tá rsa i  jelentik, hogy magokat báró 
Sina György úrhoz csatolták, és hogy gróf S z tá ra y  Albert ur 
társaságukból kilépett, ’stb.

K ö n y v i s m e r t e t é s .
13. A’ h á z t a r t á s ’ és m e z e i  g a z d a s á g ’ tudománya ’stb. Szerzé 

Balásházy János, a’ m. t. társaság’ rendes tagja Első kötet, 
Debreczen, nyomtatta Tóth Lajos, 1838. 8-r. XXXII. és 306 lap.

,,A’ gazdasági tudomány’ téréin szemlélődve — igy ir elő
szavában a’ tudós szerző — több parlagokat találtam, mellyek 
miveletlenűl hevertek, ’s mellyeket felfogni czélosnak véltem. 
Illyenek: a’ különféle vállalatok’ tételekor követendő vezérelvek’ 
világosságra hozása; a’ pénzügyi (finantialis) tárgyak’ megvita
tása; a’ vagyonszerzési különféle módok ; a’ kedvetlen körülmé
nyek ’s szenvedélyeink’ hibája miatt aljasodon állapotra került 
vagyoni dolgoknak újabb boldogító rendszerbeni organizálása. 
Végre mind az avúltkoriak, mind az újabb írók által a’ gazda
sági tudomány’ gyakorlására feltételül állíttatik nevezetesebb fek
vő vagyon’ bírása; mi ítéletem szerint nem meríti ki a’ szélesebb 
értelemben vett gazdálkodás’ tárgyát; ugyanis fekvő jószág nél
kül, csak ingó vagyonokkali intézkedés is anyaga ezen tudo
mánynak. Annak is, ki capitalisokból é l, vagy hivatala’, mester
sége’, kereskedése’ jövedelmeiből, gyakorolni kell a’ háztartási 
elveket. Sőt hogy az ember vagyon nélkül is lehet azzal biró, 
csak dolgozni, takarékoskodni ne resteljen: a'mindennapi tapasz
talás bizonyítja; ’s így a’ kézimunkával, ésszel keresett érték
keli bánásmód, már a’ gazdálkodás' osztályába tartozik. Ezeknél 
fogva megvitatni azon elveket, mellyek szerint cselekedetekre 
indúlva vagyont szerezhetni, ’s azokat, mellyek által aljaso-
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dásnak indúlt állapotunkban dolgainkat újabb rendszerbe alakít
hatjuk, a’ gazdasági tudomány’ fő feladásaihoz tartozik; az első 
vigasztalására válik azoknak, kiket a’ sors mezítelen hagyott, 
— a’ másik, kiket üldözőbe vett. — Az előbocsátottak ábrázol
ván némileg különösebb felfogásaimat: észrevehető, hogy azon 
útról, mellyen az eddigi gazdasági Írók jártak, énei fogok tér
ni; ’s noha a’ mezőgazdasági felfedezéseket, különféle földmi- 
velési módokat, tenyésztési fogásokat, agronomiai ismereteket, 
uradalmi intézkedés’ tárgyait ’stb., mellyekből áll az újabb gaz
dasági tudomány, törekszem minél hivebben adni, de el nem 
mellőzöm a hajdankori classicusok által hagyott czélirányos nyo
mokat is , ’s tőlem telhetőképen vitatandom illő helyeiken a’ fen- 
irt még parlagon heverő részeit is a’ gazdasági tudománynak, 
u. m. vagyonszerzési, vállalati, pénzügyi (finantialis) oldalait, 
mellyek természetöknél fogva a’ kisebb, nagyobb birtoki ’s ura
dalmi belső intézkedés’ isméreteivel együtt, munkám’ első részé
nek, t. i. a’háztartás’ tudományának, előkelőbb részei. A’ második 
részben fognak előadatni: a’ földismereti tudomány (agronomia), 
földmivelési, plántatermesztési, állattenyésztési ’sa’t. ismére
tek , ’s ezeken túl befejezésül a’ hanyatló vagyonbeli állapot 
újontai létegesítése’ fogásai, vagyis a’ reorganizationalis tárgyak. 
Az általam ezennel alapított újabb rendszerű tudomány’ érintett 
két fő részeit megelőzi egy függetlenül álló szakasz, a’ gazda
sági tudomány' vezérelveinek czimzete alatt, mellyben ezen tu
domány’ ágazatainak alapos igazságai, vagyis fő elvei foglaltat
nak, ’s mellyek teszik annak szellemét. Mint érintettem, hol he
lyes leend, élet-philosophiai, emberisméreti’s morális elvekkel 
lesznek előterjesztéseim hintve, szóval embert javító szellemben, 
’s törekedni fogok a’ gazdálkodást űzni készülő birtokosok’ ’s 
gazdatisztek' characterbeli szilárdságát (soliditásál) is meggyö- 
keresíteni, ’s e’ részben Young Arthur’ előadásai szolgáltak 
vezérül, midőn az angol yeomannok vagyis kisebb birtokosok’, 
és farmerek’ (árendások) egyszerű házi szokásairól 's charaeter- 
vonásukról, és némelly fenhéjázó, gebeszkedő fényűzők’ termé- 
szetellenies élésmódjokról olly élénk színekkel értekezik, ma
gasztalva az elsőt, illőképen ócsárolva az utóbbikat. Úgy vélem, 
nem felesleges ezeket érinteni, minekutána az illy élési mód el
lenkezik a’ józan gazdagságos szellemmel, ’s midőn a’ fényűzés 
árvíz’ módjára terjed az alig egy pár ezeres ’s néhány száz fo
rintos jövedelmű birtokosok’, hivatalbeliek’, kereskedők’ 's mes
teremberek’ háznépei közt is. Nem fogják talán tisztelt olvasóim 
határon túlinak tartani, ha Hesiodus és Cato szerint, a’ házi jó 
szokások’ ’s a’ gazdasági intézkedések’ eseteiben is megkíván
taid moralitás’ tekintetéből, a’ háznépeknek szigorúbb vallásbeli 
gyakorlásokat ajánlok , ’s ezt a’ cselédtartási rendszerekbe is 
beszövöm, olly korszakban, midőn a’ characterbeli szilárdságot 
Diogeneskint fényes nappal méltán kereshetnék lámpással, s az 
elerkölcstelenedést napról napra fájdalommal szemlélhetjük, ’s 
hejyén van itt alkalmasint azon szíves óhajtásom, hegy fenyíté- 
ki törvényes rendszerünk minél elébb javíttassák, czélszerüen ki
dolgozott büntető - törvénykönyvünk’ javaslatainak szellemében; 
mert valóban az oktatásnak 's népmivelési intézeteknek is úgy 
reménylhetjük sikerét, ha más részről a’ fenyítéki rendszer 
czélirányos.“

E’ nézetek nagyszerű fogalmakat gerjesztőnek az olvasó
ban az iránt, mit a’ szerző e’ több kötetre menendő munkájában 
adni szándékozott, ’s az iránt, minek egy alapos és rendszeres 
és mégis népszerű (ez utóbbit a’ szó’ legnemesebb értelmében 
véve), szóval, classical gazdaságtudományi könyvnek lennie 
kellene. Lássuk tehát itt némileg, mikép felel meg e’ gerjesz
tett, nagyszerű várakozásnak ezen első kötetben — melly knlö

nősben a’ háztartásról, vagyis a’ házon belül i  gazdálkodásról 
szól a szerző. A'kötet hat szakaszból all, mellyek’ elseje a’ 
gazdaságtudomány’ vezérelveiről, másodika az eredeti vagyon
szerzés törvényes és szabados módjairól, harmadika a’ pénzügyi 
tárgyakról ’s egyéb ingó vagyonok’ kezeléséről; negyediké a’ 
szorgalmi és gazdasági vállalatokról, ötödiké a' házigazda’ és 
családatya’ , úgy a kezdő gazda' ’s t. eff. kötelességeiről, végre 
hatodika az uradalmi kormány zásról szól. Halljuk a’ szerzőt leg
előbb is a' ko c z k a j á t é k  okról ,  mint a’ pénzzel-bánás’ és ne
talán vagyonszerezhetés’ egyik módjáról: „Mi a’szerencsejátékok’ 
következmény eit illeti — úgy mond — irtózatosak azok mind va 
gyonossági mind erkölcsi tekintetben. Csaknem a’ legbiztosab 
ban állíthatni, hogy általában véve a’ vagyonossági elaljasodás- 
nak két harmad része szenvedélyes játékosságból ered, 's hány 
feleség ’s gyermekek siratják, férjök’ ’s atyjok' illy nemű kicsa
pongásait , sorvasztó ínségre kerülvén. Mi erkölcsi oldalát illeti, 
még érzékenyebb az ; maga az ezt űző hozzátartozandóinak rósz 
példát adva , többnyire elfojtja ez által a’ jó erkölcsi sarjadzást 
a' tőle függőkben, 's nincs semmi szent az így elmerült előtt. A’ 
játékos szüle nem gondol gyermekeivel, gazdaságával, 's un 
dók szenvedélye által eltépi a’ házassági 's szülei kötelesség 
édes lánczait. A’játékos fiú prédálja atyját, figyelembe sem ve
szi családi terhes állapotokat, megkárosítja testvéreit, ’s meg
csalja barátját vad szokássá vált kedvteléseiért, ’s midőn maga, 
mint hasznos polgár, javára élhetett volna az emberi társaság
nak, annak terhévé válik, ’s öldökli tulajdon szerencséjét, sót 
hogy öngyilkossági mord gondolatokra is vetemíti: igen gyakori 
gyászos példák bizonyítják. — Becsületére válik nemzetünknek, 
hogy a’ szerencsejátékokat eddig is tiltak, s 100 arany birság’ 
fizetésre büntető a’ törvény a' hazardjátékosokat; de hogy ezen 
szabály legkevésbbé képes annak gyakorlásától elidegeníteni az 
embereket, a’ mindennapi tapasztalás bizonyítja, 's óhajtandó 
ezen szerfelett nagy fontosságú tárgyat, mellyben sok virágzó 
családok’ jólétének elpusztulása, ’s különben hasznos polgárrá 
válható ifjak’ elerkölcstelenedése rejtezik, nagyobb figyelembe 
venni, 's hathatósabb törvényes szabályokkal őrökre elfojtani; 
's ezennel bátor vagyok a törvényhozó testet mély tisztelettel 
figyelmeztetni arra, hogy alkotandó új törvény áltál a’ szerencse- 
játékot a’ cr i mi na l i s  bűnök sorába helyezni, s kártékonysá
gát tekintve a’ játékosokat, az álnokság’ (crimen faisi) bünte
tésével terhelni méltóztassék; valamint azokat is , kika tilalmas 
játékok’ űzésére helyt adnak. Meg vagyok győződve, hogy egy 
törvényt sem idvezlene annyi anya ’s atya örömkönnyekkel, mint 
ezt, ’s mi áll ellent annak, hogy nemzetünk ezen jótéteményben 
részesíttessék í !“

Továbbá a’ szorgalmi ’s gazdasági vállalatokról: „Megje
gyezvén — úgy mond -  hogy a’ rendes földmivelést, lény ész 
ré8t, hol csak lehet, tökéletesítve gyakorlani szükséges: mind 
„ á lu l ezekkel egybekötve, ma» több kezeket fogl.lal..kodl.ló 
termékek’ ’» kézi müvek’ előállítására 1» czélos türekeilm, k.ilo- 
,lösen azon vidékeken, hol a’ népesség nagy, a határok »zu- 
kebbek, magányosak’ birtokai kisebbek, ezek miatt rendes 
termesztés, tenyésztés, a’ kiélési szükségek’ M ezesé, nem k. 
eléeitő — ezen practicus szempontból indulva. Iiazank nepes 
.ég i, éghajlati-stb. állapodhoz képest, különféle gázdalkoda.i 
és szorgalmi czélokat leli«, kitüani. Például: Heg,köz, nepe.ebb 
vidékein ken óhajtandó lenne gyarl.si iparnak elenkebhk,fej- 
lese, kivált gyapjú-, len- ’»th. Követekben; .  nagyobb ipar,
tálalhatni az érrzek’ mivelé.ében, nemelly nagy birtok»..,nk 
allal tökéle,es,tettet. V  bérczeaebb vidékek a róna .érmékén, 
földi, alföld,ég közt fekvő, szelidebb éghajlaln, keve.bbe hegyes,
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inkább halmos, jelenleg bortermesztő tájékokon, kivált a’ tago
sítások’ ( commassatiók ) létesítésével szőkébb határok ’s ki
sebb birtokok’ állapotában is czélos lenne az úgy nevezett 
kereskedő-plánták’ mivelése, miilyenek a’ dohány, repcze, ken
der, len ’stb. ’s az elhalt éjszaki borkereskedés, ’s a’ borital’ 
megkisebbedéséből eredő csökkent jó’vedelmezés pótolására, a 
selyemtermesztésnek létesítése, ’s mint már fenebb egyszer 
egyik jegyzetemben előhoztam, a’ czukor-, olaj- ’stb. gyár
tásnak részvényestársaságok általi élénkebb létesítése. Ezen 
neme a' tenyésztésnek ’s termesztésnek a z , melly a’ csak né
hány holdú birtokot alig hét nyolcz hetekre terjedő, inkább csak 
gyermeki kezeket foglalatoskodtatő iparral, olly jövedelmezésre 
emelhetné, miilyent sokkal nagyobb jószágok szolgáltathatnak 
rendes gazdálkodással. Igen terjedelmes jószágokban gyakorlani 
a'selyembogár-tenyésztést nem lehetvén, úgy látszik, a’ gond
viselés ezen jövedelmi ágazatot azoknak segedelmére alkotá, kik 
a’ szaporodás által megoszlott kisebb birtokokból kényteleníttet- 
nek élni. De akárhol is , hol az eperfa tenyészhet, sikerrel mun
kálkodhatnak ezen czélra a’ kis birtokosok, vagy nagyobbak is. 
A’ selyemtenyésztésben 30 — 40 holdú területen már olly nagy 
selyemtenyésztést állíthatni, miilyennél nagyobbat felügyeléssel I 
’stb. győzni alig lehetne, ’s ki talán több száz ’s ezer holdaknak 
illy czélra való fordításáról álmodozik, tévelygést táplál elméjé
ben. — A’ róna kövér alföldség, mint hazánk’ életes, hús-és  
zsírkamarája, ezentúl is maradhatna az élettermesztés ’s állatte
nyésztés’ tökéletesebbített ’s terjedelmesebb űzése mellett.“

Végre a’ ke z dő  gazdáról (1.294.): ,,A’ kezdő gazdák’álla- 
potját is érdekelni egyik czéljáúl tűzvén ki jelen szakaszomnak, 
helyesebben ezt nem tehetem, mintha röviden előszámlálom ren
desen tenni szokott hibáikat, ’s azon figyelmeztetéseimet, mely- 
lyekre ügyelniük kelletik. Értem itt azon kezdőket, kikre örök
ség’ útján nevezetesebb vagyonok szállottak. Egyik jeles írónk’, 
Terhes  Sámuel’, nem emlékezem, milly czímű munkájában ol
vastam egykor azon emberisméreti nyomos észrevételt, hogy 
sorsával ritka, eszével minden ember meg van elégedve. Ezen 
állítást noha nem merném aláírni, mert magam vagyok első, ki 
több ésszel szeretnék bírni, de általányosabban áll ez az ifjú em
bereknél, ’s eszökkeli megelégedésük sok hibába, bukásokba vi
szi a’ kezdő gazdákat, ük tapasztalatlanságoknál fogva nem is 
tekinthetik úgy a’ világot, mikint áll tettleg: de képzeletük sze
rint, ’s illy nézetek után indúlva, későn veszik észre, hogy szik
la helyett homokra építettek. Jobb tehát azt hinniük, hogy még 
keveset tudnak valamihez, mert a’ legjobb theoriai kiformál- 
tatás után is még fele útján is alig van az ember az ügyesség
nek, ’s hogy egészen ügyes lehessen, húzamos próbatétel, hi
bák és jó sikerű körülményeken , változásokon» tanulásból merí
tett észrevételek kívántainak, mellyet szóval tapasztalásnak ne
vezünk, mi ollyan portéka, mint már máshol is megjegyzettem, 
mellyet sem pénzért venni, sem könyvből tanúlni nem lehet. 
Azért javasolható, hogy eleinte két három esztendeig sokba ke
rülő változásokat, vállalatokat örökségül jutott gazdaságokban 
ne tegyenek, ’s inkább csak közönséges, de szorgalmas mód
dal, mikint talán közel hozzájok lakó szomszédjok gazdálko
dik, folytassák dolgaikat; ’s az első gazdálkodási korszakban 
legczélosabb megismérni a’ birtokok’ jogi állapotját, ’s rendbe 
venni az irományokat, a’ határok’ természeti tulajdonságait. To
vábbá olvasgassanak, nézegessék más ügyesek’ gazdálkodási 
módjait, de mindig ecclecticai szellemmel, azaz, általányosan ne 
Ingyenek, utánozzanak vak engedelmességgel, hiedelemmel az
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előadásoknak, de tegyék kiszemelve a’ körülményeikhez czél- 
irányost, ’s jól megfontolva. Másik nevezetes hibája az ifjú em
bereknek, hogy szeretik magokat» fitogtatni, hogy van nekik 
miből gond nélkül élniük, és rendszerint sorsuk’ jó óldalait túl
ságosan méltányolják, gyenge óldalait pedig kisebb figyelembe 
veszik, mint illenék; továbbá, csacskák, szószátyárok, kiko 
tyogják szándékaikat, ’s másokat birálgatnak becsületi, vagyoni, 
hivatali dolgaikban: sőt még az ország’ dolgai is csupán az ő 
eszök szerint folynának jól, ’s illyenekbe is elbizottsággai avat
koznak ; szóval ők igyekeznek nagyok lenni. Mi a’ magafitogta- 
tást illeti, sem szépnek, sem bölcseségnek nem tarthatni: mivel 
azt ha sokunk van , úgyis tudják mások ’s illőképen méltányol
ják; de ártalmas is ez: mindjárt szép lovak, nagyobb kiszolgá
lat kívántatik, ’s gyakran akkor, midőn illy költséget a’ birtok’ 
investitiója kívánna inkábbb, ’s elmúlasztjuk bajainkat, mellyek 
lehetnek, orvosolni. Kibeszélni szándékainkat dicsekedve annyit 
tesz, mint irigyeket, roszakarókat szántszándékosan gyűjteni egy
be, kik mások’ dolgaiba való avatkozás- ’s illyenekrőli pletykál
kodásban találják kedvüket, rendszerint meg szoktak magokról 
felejtkezni, ’s magok miveinek roszat és rútat; a' pletykaság 
pedig magában is mindig jegye volt ’s lészen egy czudar cha- 
racternek: jutott mindennek elég baja, szebb ezeket intézni, ’s 
valljon bölcseség e ollyant mivelni, mit minden józan, úlálatos 
dolognak tart. Mi az ifjak’ körén túllévő országos dolgokba va
ló avatkozást illeti, igen szép dolog ez, ha van hozzá mély 
látás és practicus ügyesség; de e’ híjával nem egyéb unalmat 
és veszedelmet szülő dolognál. Azért minden előszámlált tár
gyakban a’ szerény viselet az, mit józan okosság helybenhágy, 
’s mi az ifjakat nagy halásúaknak, ’s a’ józan közvélemény előtt 
legjobban ajánlja figyelemre.“

Mindezekből már, úgy vélem , láthatni, hogy a’ munkát 
józan szellem, közhasznú irányzat ’s értelmes, világos előadás 
ajánlják; de egyszersmind, hogy az híjával van azon mélység
nek és tárgykimerítésnek, melly az illynemű munkákat ne'lkü- 
lÖzhellenekke, ’s azon lelkesedésnek, melly azokat mély és or
szágos hálásunkká  teszi. Lehet, hogy e’ hiányoknak, mellyek 
azonban csak a’ classieitas’ eszméjéhez mérve hiányok, fő oka 
a’ sietségben és sok gondokban, mellyel és mellyek közt a’ 
szerző e’ kötetet saját vallomásakint (1. 332.) irá, fekszik ; de 
lehet az is , hogy a’ tudós szerző mindig csak a’ rendszeri  tartva 
főleg szemmel, inkább akart mindenről valamit, mint va lam irő l 
m inden t  — mi pedig az intensiv tökélynek bélyege — Írni. 
Egyébiránt nem kell mondanunk, hogy a’ könyv, ha egyszer 
egészben kijövend, minden eddigi illynemű kézikönyveink között 
a’ legteljesebb, legrendszeresb és leghasználhatóbb leend.

Csaló P á l .

E 1 e g y-
A’ középponti csillagász-torony Sz.-Pétervárolt közelget el 

készüléséhez, ’s mondják, hogy a’ jövő évben megnyittatik. Egy 
különös szabály rendeli, hogy a’ fő csillagásznak más hivatalt 
nem szabad viselni, hanem ezért 40,000 rubelnyi fizetést hu- 
zand. Az igazgató évenkint a’ legfontosabb tapasztalásokat 
tartozik az academia’ elébe terjeszteni, melly ezeket a’ csilla
gászati évkönyvekben hirdetni fogja, ’s ingyen küldend példá
nyokat az orosz egyetemekbe, az európai csillagászatokba s a’ 
legjelesebb bel- és külföldi csillagászokhoz. A’ csillagászatnak é- 
venkinti fentartása 62,000 rubelbe kerül.

Ezelőtt 266 évvel, 1572. aug. 24 ’s 25. közötti éjjel, I X .  
K á ro ly ,  Francziaország’ királya, anyja M ed ic is  Katalin ál
tal ösztönöztetve, a’ tuileriák’ ablakából protestáns alattvalóira 
(a’ hugonottákra) lőtt, és egyetemi gyilkolást rendelt Párisban; 
melly alkalommal sógora H e n r ik ,  navarrai, későbben franczia 
király, csak azáltal menté meg életét, hogy szinleg a cathol. 
hitre tért: jelenleg ugyanazon tuileriákban, ugyanazon nap egy 
királyi herczeg született protestáns fejdelem’ leányától a régi né
met Mecklenburg házból!

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. -  Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.



Felvilágosítás
a’ Pozsonytól Gänserndorfig vezetendő vaeut iránt.

A’ Hírnök’ szerkesztősége 73. szám alatt közié a’ bécs- 
győri vasúti ideigleni biztosságnak ns Pozsony városához benyúj
tott nyilatkozását, miszerint e’ társaság a’ Béccsel való szaka
datlan közlekedés’ biztosításául egy álló-hidat Pozsonynál a’ Du
nán építeni, ’s ez által Pozsony városát is a’ Duna-jobbparti vas
út’ vonalába bevenni ajánlkozik*); e’ czélra kívánja, hogy a’ most 
fenálló hidvám vagy a’ most nevezett társaságnak adassék ha
szonbérbe, vagy ha már iránta valakivel az alku megköttetett, 
mivel tudta szerint még a’ szerződés főbb helyen jóvá nem ha
gyatott, két esztendőnél továbbra ne köttessék.

Hogy e’ nyilatkozás valóban beterjesztetett, ’s e’ végett a’ 
városi tanács és polgárság egy választmányt is nevezett ki, melly 
a’ vállalkozókkal értekezzék, ez nem szenved kétséget; mi által 
Pozsony városa eléggé bebizonyítá, milly készséggel fogad oly- 
lyas felszólításokat, mellyek hazánk’ közboldogságának előmoz
dítása’ tekintetéből tétetnek.

Említi a’ Hírnök azt is , hogy ns Pozsony vármegye leg
utóbb tartatott közgyűlésében e’ kir. város’ felszólítására egy alá
zatos fölirásnak ismétlését határozá, melly által Felséges Urunk 
Királyunk megkerestessék, hogy Rothschild báró urnák, úgy 
mint az éjszaki vasúti társaság’ elnökének, előbb ugyan Angern- 
től, de időközben megváltoztattatván e’ kis kanyarulatnál az éj
szaki vasúti pályának terve, most már Ganserndorftól (a’ meddig 
t. i. a’ vasút már készen van) Pozsonyig vezetendő vasúti ágvonal’ 
készítésére, a’ mennyire az ausztriai tartományokkal való kap
csolat kívánja, kiváltságlevelet, a’ mennyire pedig Magyarország’ 
határában Pozsonyig folytatandó volna, minthogy ezt az Ö Fel
sége által szentesített 1832/Gdik évi 25dik törvényczikkely megen
gedte, erre nézve a’ törvénynek végrehajtását megrendelni mél- 
tóztassék; nem lesz tehát érdektelen, ns Pozsony városának e’ 
végett a’ megyéhez intézett értekezését a’ közönséggel tudatni, 
melly szóról szóra ekkép hangzik:

„Tekintetes nemes Vármegye! Tanúi lévén azon hazafiéi 
lelkesedésnek, mellyel a’ vasutaknak általában, de főképen a’ 
Ferdinánd Császár’ nevét viselő éjszaki vasútról Rothschild báró 
ur által Pozsony városáig vezetendő vasúti vonalnak kérdését e’ 
t. ns megyének Rendei fogadták, valahányszor ez köztanácsko
zásaik' folyamatja alatt előfordult; tanúi lévén továbbá azon kész
ségnek , mellyel azon t. ns Rendek e’ lárgybani háromszori fel
szólító értekezéseink’ következésében a’ legfőbb helyre tett abbe
li alázatos folyamodásainkat, hogy tudniillik a’ nevezett báró ur
nák az e’ czélra szükséges legfőbb engedetem adassék, közben
járásaik által ü  Felsége előtt pártolni méltóztattak: — bátorko
dunk ezen, a’ hazai kereskedésre nézve legnagyobb érdekű tár
gyat a’ t. ns megye előtt ismét szőnyegre hozni.“

„Igaz ugyan, hogy azon küldöttségünk, melly folyó évi bol
dogasszony-havában a’ közönségnek e’ tárgy iránt nyilván és buz-

*) E’ folyamodás benyujtatott, még mielőtt báró Sitta egy állo-hid’ 
építését Pozsonynál ajánlotta volna. s ',ei ’

góan kijelentett óhajtásai’ minélelőbbi sikereaítéseért Ó Felsége 
előtt ismetelve ;sedezett, nem csak kegyesen fogadtatott, ha
nem aiiól is biztossá tétetett: hogy ezen közhasznú intézet bizo
nyosan létre jövend; de ámbár Ó Felségének atyáskodó és ho
nunk’ minden latosainak boldogítását kívánó kegyelmétől bízvást 
reményleni lehet a’ közönség’ e’ részbeni óhajtásai’ teljesítését: 
mind a mellett az alázatosan kikért, a kérdéses vasúti vonal’ 
építésére szükséges legfőbb engedelem eddig meg nem adatott.“

„Már valamint egy részről e’ tárgynak késleltetése polgá
raink’ aggodalmára adott okot, úgy más részről, mivel időköz
ben más vállalat is készül a’ Duna’ jobb partján a’ vasúti közö
sülést Bécsből városunkkal létesíteni: — kénytelenek vagyunk 
annál is inkább felszólalni, mivel nem csak külföldi, de hazai 
hírlapokban is a Duna bal partján, t. i. Günserndorfból Pozsony 
városáig építtetni szándéklott vasúti vonal iránt ollyan állításokat 
szemlélünk előadva, mellyek a’ mi nézeteinkkel össze nem fér- 
hetők; szükségesnek tartjuk pedig ez iránt azon tekintetből is 
szót ejteni, nehogy hallgatásunk által a’ kérdésben lévő idegen 
és a’ mieinkkel ütközésben álló nézeteket elfogadni, helyben
hagyni, és előbbi szándékunktól valamikép elállani látszassunk.“

„Hogy a’ vasútnak a’ Duna’ bal partján való létesülése az 
országra nézve hasznos és szükséges, az már az 1832JC észt. 
25ik törvényczikkelyben ki vagyon fejtve úgy 's annyira, hogy 
akármelly újságírónak az iránti külön nézetei tekintetet épen nem 
érdemelhetnek.“ *)

„Kérdésbe sem hozatik ugyan az, hogy a’ Duna’ jobb part
ján készítendő vasútnak Pozsony vásosáig való vezetése , és úgy 
a’Duna’jobb partjának bal partjával való egyenes összekapcsolása 
a’ Duna-balparti vidékekre nézve hasznos és kívánatos: de az 
illyetén közösülés által hazánk' Duna-balparti részeire tekintve 
a’ legfőbb czél távolról sem éretik el; — mert világos dolog az, 
hogy Magyarországnak , de főképen a' Duna’ balparti vidékeinek 
kereskedése általában csak éjszak felé vonul, és a' bochniai vas
úttal való összekapcsolás nem tárgyalja egyedül a' Becs városá
val folyton fenmaradandó összeköttetést, hanem főképen azon 
most előre sem látható közösülést, melly Morva, Szilézia, Ga- 
liczia és Csehországra, de még a' külföldi véghetellen éjszaki 
védékekre is utat nyitand, holott a’ Duna’ jobb pariján építendő 
vasút által a’ fen nevezett tartományokkal való összekapcsolha- 
tás soha el nem érhető.“

„Lehetne ugyan ezen két vasútnak összehasonlítása te
kintetében sokat fontosán előadni: de nem lévén ezen alázatos 
értekezésünknek czélja a’ vasúti vállalatok tudományos taglalta- 
tása, hanem szemünk előtt tartván egyedül azon, hazánk keres
kedésére nézve a’ legüdvösebb következésekkel összekapcsolt 
czélt, bátorkodunk a’ t. ns. megyét ujonan alázatosan felszólí
tani: méltóztassék ez alkalommal is a tárgyat pártolni, es azon 
tekintetnél fogva is , hogy a vállalkozó társaság ezen jele* vál-

A’ jámbor jcffvzó azt gondolja, hogy a’ folyóirat egészen a’̂ szer- 
kcsztö’ munkája, emlékeztetvén ama’ pusztai gazdira, ki  a  szi d-  
játékot valóságnak gondolván, clkiáltá magát. p c *irjon, e ( 
leányasszony, hisz ott a’ szegletben fekszik a le êl *
keres.“
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lalat’ létesítésére az előkészületek’ és nevezeks anyagnak meg
szerzése által már felette nagy költségeket ett, és úgy, ha 
ezen szent czél minél előbb létre nem jövend, [’ bizonytalan idő
re netalán terjedendő elhalasztás miatt kipótdhatatlan kárt és 
veszteséget szenvedhet — Ő Felsége’ elébe isirét az iránt, hogy 
báró Rothschild urnák a’ kérdéses vasúti vond’ építésére minél 
előbb a’ legfőbb engedelem adassék, felírást lenni, és ha a’ t. 
ns összeségnek bölcsesége azt czélirányosnak tartaná, a’ végett 
ugyan Ő Felségéhez küldendő választmányt is mvezni. Kik több
nyire kegyeibe ajánlottak mély tisztelettel maradunk. Költ Po
zsonyban, 1838ik észt. kisasszony-hava’ 31kén tartatott tanács
ülésünkből. — A’ tettes nemes megyének aláza.os szolgái: N ti
mer Antal, bíró m. k .; fíeduarics András, főjegyző m. k.u

A’ kérdésben forgó vasúti kis vonal iránt a’ Századunk 61. 
62. és 63. számaiban Horváth János ur’ észrevételeit közié, ki 
báró Sina ur’ ágensének szerepét vevén föl, azt igyekszik meg
mutatni, hogy a’ Pozsonytól Gänserndorfig vezetendő vasúti ág 
Magyarországra nézve hasznos nem volna, ’s miután ezen elvet 
mindenfelé terjesztgeti, ’s úgyszólván tele torokkal kürtölgeti, 
ezzel nyilván elárulja magát, hogy a’Duna-balparti vasutat koránt
sem a’ közjó’ tekintetéből támadta meg, hanem egoismusból, 
mivel talán sok acliája van a’ Duna-jobbparti vasúti társaságtól, ’s 
hogy, ha tervét kiviheti, ’s a’ Duna-balparti vasútnak készítését 
illy fortéllyal megakaszthatja, megnyervén illy móddal a’ Duna- 
jobbparti vasúti társaság hazánkban a’ vasúti monopóliumot, vál
lalata kétségkívül jövedelmesebb leend, ’s ez által az actiák’ becse 
tetemesen növekedni fog.

Az eldöntő kérdés hazánkra nézve csak az lehet, valljon 
mind a’ mellett, hogy a’ Duna’ jobb partján Bécstől Budáig ve
zetendő vasút’ készítésére b. Sina már a’ legfőbb engedelmet ki- 
eszközlötte, a’ Duna’ balpartján egy vendégvonal, melly Gän- 
serndorftól a’ már készen lévő vasúttól Pozsonyig vezetendő, és 
szinte már az éjszaki vasúti társaságnak reá az engedelem meg- 
igértetett, mellynek bizodalma alatt a’ vállalkozó társaság az elő- 
leges készületekre már nevezetes költséget is tett, Hazánkra 
vagy annak legalább dunáninneni részére nézve hasznos és kí
vánatos lehet e?

Horváth János ur által ez ellen felhozott okok ugyan nem 
mutatnak arra, mintha e’ vállalat az országra nézve káros len
ne, hanem csak arra, hogy mivel ez által is Pozsony Béccsel 
közelebbi összeköttetésbe jövend, ’s az utazók ez utón a’ járás
keléseket szinte kényelmesen tehetik, a’ Duna-jobbparti társa
ság’ jövedelmezése a’ másikkal megosztatnék; továbbá a’ vasúti 
vállalatra nézve ugyan kétségkívül való, hogy nagyobb hasznuk 
van a’ vasúti vállalkozóknak az utazókból, mint a’ portékák’ ’s 
kereskedési tárgyak’ szállításából, mit ha egy rendbeli társaság 
nyerhet meg részére, nagyobb hasznát látja vállalatának: — 
de ez, mint mondám, csak magányos nézete a’ vállalkozó tár
saságnak ; az utazókra nézve igen mindegy, midőn e’ kél pálya 
Bécstől Pozsonyig, mint állíttalik, egyforma távolságra terjed, 
az ut Bécstől Pozsonyig, ha a’ Duna’ bal partján vagy jobb part
ján érhetik el e’ czéljokat. — Ha azonban a’ jobbparti vasúti tár
saság azt is felhozza szándéka’ kivitelének okfejéül, hogy az ő 
vonalában a Duna’ jobb partján Bécstől Budáig több népes vá
rosok jönnek érintésbe vasúti vonalával: van oka ezen kilátások
kal megelégedni; mert számíthat az utazók’ sokaságára a’ nél
kül, hogy Pozsonyból Bécsbe Gánserndorfnak vezető vasúti pálya' 
építését elmellőzni kelljen. — De nem ebben fekszik egyedül az 
ország’ haszna, hanem abban, hogy a’ vasutak által a’ keres
kedési tárgyaknak az országból és monarchiából minél hama

rabbi és szaporább szállítása, ki- és behozatala, könnyebbíltessék; 
miáltal a’ kereskedés előmozdíttatik.

Ha Bécs városa a’ monarchiának végén állana, hogy onnan 
a’ külfölddel az összeköttetés közvetlenül megtörténhetnék, úgy 
az ellenvetés talán több figyelmet érdemlene; — de miután in
nen még tovább kell keresni a’ kereskedési összeköttetés’ fona
lát, ha termesztményeinket a’ monarchiából ki is akarjuk vezetni, 
más vaspálya kifelé nem létezvén mint a’ Ferdinánd-éjszaki-vas- 
ut, termesztményeink, ’s ki- és behozandó portékáink Bécsből 
ismét az éjszaki vasútra, és pedig a’ gänserndorfi vonalra szo
rulnak:— mi szükség volna tehát olly kerülést tenni kereske
dési tárgyainkkal, hogy azokat Pozsonytól a’ Duna’jobb partján 
Bécsig, onnan ismét vissza Gänserndorfig küldjük, holott azt in
nen Gänserndorfig (a’ hová most is vasút nélkül három óra alatt 
el lehet kocsizni) sokkal rövidebb utón megtehetjük? e’ felett 
pedig Bécsben a’ portékákat, termesztményeket ismét lerakni, ten
gelyen a’ Práterig vitetni, ’s ez állal nem csak az átszállítási 
költségeket szaporítani, hanem a’ portékákat, termesztményeket 
’s minden kereskedési tárgyakat az illy hurczolódás által nagyobb 
kárvallásoknak kitenni kellene; e’ kis vendégvonal által pedig 
a’ Ferdinánd-éjszaki-vasuttal Gánserndorfnál közvetlen össze
kapcsolásba jővén, midőn onnan Brunáig a’ vasút még ez idén 
készen leend, innen pedig, mint tudjuk, Olmutzba ’s Prágába, 
’s igy az éjszaki tartományokkal, hol a’ legtöbb gyárok találtat
nak, a’ közlekedés nyitva lesz, a’ Dunai gőzhajózás által keres
kedésünk kelettel mármár megnyittatván, maga e’ kis terjedel
mű vasúti vonal által keleti kereskedésünk az éjszakival kezet 
fogna: — mindenkinek átlátható lesz tehát, hogy illy kedve
ző kilátások közt ez alkalmat elszalasztanunk ’s hátramaradnunk 
káros volna.

Hogy b. Siua ur egy vasútnak Bécsből a’ Duna’ jobb part
ján Budáig készítésére engedelmet nyert Ó Felségétől, azon 
nem lehet a’ jó hazafinak nem örvendeni; mert hogy ez által 
(kivált ha onnan majd egyfelől Debreczenig, másfelől a’ magyar 
tengerpartokig fognak a’ vasutak húzódni) a’ kereskedés ha
zánk’ nagy részére nézve jelesen előmozdíttatik, kétséget nem 
szenved, ’s ugyanazért annak létesítését óhajtanunk kell: de ő 
tőle is azt várjuk , hogy a’ fentebb érdeklett törvénynek jótékony
ságát ne csak ön hasznáról becsülje, hanem hazánknak dunán
inneni lakosi-, birtokosi- ’s polgártársaira is , hol szinte kereske
dési anyagok, mint bor, búza, kender, gyapjú ’s egyebek, 
nagy mennyiségben találtatnak, kiterjesztetni engedje; ’s miután 
tudja azt i s ,  hogy TJlmann Móricz ur a’ Duna’ bal partján Pest
ről Nagyszombat felé egy vasútnak készítését elvállalta, ’s a’ 
Nagyszombattól Pozsonyig vezető vasút is már készülőben van, 
a’ Pozsonytól Gänserndorfig folytatandó vasútnak elkészítését ne 
akadályozza, ’s ne kívánja e’ részen lakó embertársait arra kény
szeríteni, hogy, ha gyapjaikat, boraikat, gabonáikat az ország
ból ki akarják vinni, Pozsonyból Bécsnek, ott lerakván, ten
gelyen a’ Práterig hurczoltassák, ’s csak úgy vihessék onnan 
Gänserndorf felé, miután ezt Pozsonytól egyenesen Gänserndorfig 
megtehetvén, sok idővesztegetéstől, költségtől ’s aggodalom
tól megmentethetnek.

Hogy b. Sina ur Pozsony városát is a’ Duna-jobbparti vas
úttal kapcsolatba hozni ’s e’ végett egy álló-hidat, sőt még 
rakhelyet is Pozsonyban készíteni igér, ezt szinte kedvesen le
het venni. — Vajha e’ szándék kedves álom ’s boldog óhajtás 
ne maradjon! Mert ki a’ Duna’ állapotját Pozsonynál isméri, ’s 
emlékezik, hogy 1809ik évben, midőn a’ Duna’ ágya a’ flan- 
tzendorfi töltéssel szinte úgy mint most össze volt szorítva, ja- 
nuarius’ 29én a’ Duna a’ jég’ elindultakor annyira megáradott,
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h°gy egy hetes-hajó’ (Khelhammer) ormát egy haznak első 
emeletébe az ablakba sodorta, meg fogja vallani, hogy ez talán 
több nehézségekkel küzködő vállalat leend, mint a’ buda-pesti 
álló-hidnak építése, hacsak oily hid nem készíttetik. melly a’ 
jég’ elindulását semmikép sem akadályozza, illynemünek készí
tése pedig a’ vasúti nyereséget talán fölemésztené. — Ám le
gyen meg, csak ezen ürügy hitegetésül ’s ámításul ne szolgál
jon arra, miképen lehessen azon tervet kivinni, hogy a’ Duna’ 
bal partján Pozsonytól Gänserndorfig vezető vasútnak készítése 
elmellóztessék, avvagy csak késleltetessék is. Máris méltó ne
hezteléssel vette az éjszaki vasúti társaság, hogy miután, a’ 
Hírnök tanúsága szerint is , tetemes költségeket tett e’ vasúti 
vonalnak kimérésére, jelelésére, technical kitapogatására's né- 
melly részben már a’ kisajátításra is , ’s miután a’ Századunk’ 
33. számában előadott nyilatkozás szerint, a’ vállalkozó társaság 
bebizonyította azt is, hogy úgy vagyon ellátva a’ szükséges pénz
zel ’s anyaggal, miszerint e’ vasúti vonalat Brunáig, a’ Gánsern
dorftól Pozsonyig vezető vendég-szárnnyal együtt, egy évvel 
előbb, mint Ígérte, azaz még ez idén létesítheti — e’ tervé
nek kivitelében azzal hátráltattatik, hogy a’ kegyelmes legfőbb 
engedelemnek kiadása megakasztatott.

Horváth urnák technical nézetei vagy inkább sophismái azt 
tartják, hogy egy országban két egymással parallelában futó vasút 
fen nem állhat, melly elv az ausztriai tartományok’ kormánya 
által is már elfogadtatott volna. — Ha ez, megengedőleg, igaz 
volna is , valljon hol leli föl itt a’ parallelismust? a’ hol egy illy 
méltóságos folyam, mint a’ Duna, melly hazánkat kétfelé ha
sítja, teszi e’ kél vasúti pálya közt a’ határvonalat, midőn az 
egyik délnek Pozsonyon túl a’ hídon által a’ magyar tengerpar
tok felé, a’ másik a’ Dunán innen Pozsonytól éjszak felé egye
nesen az éjszaki vasútra vezet. — Ha illy parallelismusokat el
fogadni lehetne, úgy hazánkban más vasúti vonal nem létesül
hetne, mint báró Sina űré, ’s a’ többiek, melly eket az 18 32; G : 
25ik törvényczikkely szinte azon kedvezésekre méltatott, mint 
a’ Duna-jobb partit, ez üdvös törvénynek jótékonyságából mind 
kizáratnának, mit, és igy Horváth János urnák igyekezetét is, 
mellyel törvényeink’ rendeletét kijátszani törekszik, az ország’ 
javával ’s a’ közkivánsággal megegyeztetni nem lehet.

Tudva lévő dolog az is , hogy az éjszaki vasúti társaság’ 
elnöke, báró Kolhschild, előbb folyamodott a’ Gánserndorftól Po
zsonyig vezetendő vendég-vasútnak készíthetéseért, mint b. Si
na a’ jobbpartiért, ’s ez amannak meg is igértetett, csakhogy 
még a’ föltételeknek ’s vám- és harminczadi általányos szabályok
nak tisztába-hozataláig a’ k. legfőbb engedelem felfiiggesztetett. 
Ettől bátorittatva, az éjszaki vasúti társaság e’ vendégvonalra 
nézve is megtette nevezetes költséggel az előleges készületeket, 
b. Sina ur pedig — midőn a' bécs-győri vasútnak felállithatásat 
sürgette, megnyerte ’s tervét hirdette— azzal hallgatott, hogy 
ha időközben a’ Gánserndorftól Pozsonyig vezető kis palya elkészül
ne, az övé fen nem állhatna; tudván azt is, hogy a fentebb idé
zett törvény e’ vasúti vonalnak elkészítését is megengedte: vall
jon tehát ellenvetésével ön maga’ hitelét nem gyengíti e ?

Azt veti Horváth János ur az éjszaki vasúti társaságnak 
szemére, hogy Bécsnél a’ Dunán az éjszaki vasúti társaság ál
tal épített hidak igen gyenge alkotásuak, mellyeket a’ jégmenés 
el szokott szaggatni, miért is illy alkalommal a közösülés ez utón 
ismét jó darab ideig meg lenne akadalyoztatva, melly akadály 
teljesen eltávoztattatnék az által, ha Pozsonynál egy állandó hid 
készíttetnék, mivel azon átmenvén , többé egész Becsig semmi 
illyes akadály nem talaltatik ; — de nem gondolja meg, hogy 
az* éjszaki vasúti társaságnak előleges tervében ki volt az már 
kötve, miszerint a’ közlekedés’ biztosítására kivántató ’s minden 
aggodalmat megszüntető hid fog ott készíttetni, addig pedig, 
mi* ez elkészülhet, a’ most fenállók annál biztosabb reményt 
nyújtanak a’ fenmaradásra, mivel 1830dik év óta nem fordult azon 
eset elő, hogy ezen hidakat a’ jég elszakasztotta volna; — de, ha 
ettől tartani lehetne is, úgy e bökkenő csakugyan a bécs-gjőii 
vasúti vonalra is szolgaina; mert midőn — mint ên,ebb jl
említém— a’ Duna-jobbparti vasúton a’ portékát Bécsnél tovább I 
kell szállítani, akkor Bécsből szinte csak ezen hidakon lehet az 
éjszaki vasúti pályára jutni: itt tehát szinte úgy meg volna akad- j 
v a ; pedig azon részében az esztendőnek, midőn a vizek árjai az

3 utazást bizonytalanná tenni, az idő’ durvasága pedig az utazókat 
, az utazástól iltartóztatni szokta, a’ vasút’jövedelmét nem annyi- 
j ra az utazók száma, mint a' kereskedési tárgyak’ szállíthatása 
, szaporítandja — Azokat, hogy illyenkor Becsben ne vesztegel

jenek, ismét Pozsonynak vissza (ha itt csakugyan valaha e<ry a’ 
jegmenésnek daczoló hid fel fog állíttatni), ’s úgy onnan Gánsern- 

- dorfra igazítani kellene. — Hat a’ Dunának bal felén lakó, vagy 
. azon részen Kereskedést űzni kívánó hazánkfia, 's külföldi, te- 
’ szem. br,lnai posztógyáros, ki p. o. a' nagyszombati vásáron 

gyapjúnkat megvette, akkor is csak vigye at portékáját a’ jobb 
partra, sétáljon vele Bécsig, ott várja be, mig a' hidak elké
szülnek { htlott most már minden időben akadaly nélkül folytat- 
hatván útját Giinserndorfnak Brunáig, mig a'másik Becsnek ke
rülni, s ott a hidak' hiánya miatt tovább késni kénytelen, vett 
gyapját meg is fonhatná, ’s kevesebb lévén úti költsége, majd 
posztóját is olcsóbban adhat ja.

^ g r e ,  a’ Duna-jobbparti vasúti társaság’ emberei, miután 
majd minden hírlapban terjesztgetik azon elvet, hogy hazánkban, 
ámbár iránta törvény is van már alkotva, két, noha különféle 
irányban vezető vasút nem fog létesülni: a’ bécsi hírlapokban 
augustus' 19én azon hirt bocsátók ki, miképen Felséges í  runk 
Kolhschild bárótól a’ Gánserndorftól Pozsonyig vezetendő vasul’ 
készítésére az engedelmet megtagadta volna ; mi azonban a’ Kö
zönséges Ujsäg' (Allgemeine Zeitung) 244. szamában ekkép mó
dosítva czafoltatik meg: „Hogy Ö Felsége 8. M. Kothschildnek 

agramtól Pozsonyig vezető vasúti szárny’ készíthetése végett 
1836 évi martins' 7én, mielőtt ő kiváltságát az éjszaki vasúti tár
saságnak átengedte, beterjesztett kérését az időközben meg 
változott állapot 's azon körülmény miatt, hogy hasonló folyamo
dást az 0 Felsége’ dicső nevét viselő éjszaki vasúti társaság’ ré
széről (mellyre Ő Felsége kegy. határozatát magának fentartotta) 
megtagadni méltóztatott1,4; mi valamint igazságos, úgy természe
tes következésü volt; mert b. Rothschild ur kilépvén az éjszaki- 
vasuti társaság’ igazgatóságából, 's átengedvén privilégiumát az 
éjszaki-vasúti társaságnak, azon jogról lemondott, mellyre 
csak az számíthatott, ki a' felvállalt tervet foganatba is hozza: 
ikőközben tehát az éjszaki-vasúti társaság is beadván e’ végett 
folyamodását, amazt — tudniillik báró Rothschildét — mint többé 
szükségtelent, fólr«v»tní a’ doing’ természete megkívánta. — Nem 
igaz tehát azon állítás, hogy Ú Felsége e’ vasúti szárnynak ké
szítésére a' vasúti társaságtól az engedelmet megtagadta volna; 
mit b. Sina ur’ emberei hirdetgetnek.

Innen kitetszik, hogy b. Sina ur’ emberei, minden mes
terséget használnak arra, miképen e’ vasúti szárnynak létre
hozatalát akadály ozzák, ’s a’ közönség előtt kivihellennek ábrán
dozzak (talán csak azért, hogy a’ kibocsátott részvények’ becsét 
emeljék?). — Hogy erre b. Rothschild urnák az éjszaki vasúti 
társaság’ igazgatóságából! kilépte szolgáltatott alkalmat, ezt el 
kell ismérni; 's annyival inkább lehet sajnálni, hogy b. Rothschild 
egyedül börse-speculatiová alakítván e’ díszes vállalatot, miután 
a' kibocsátott actiákkál (melly ek nagy és biztos hasznot ígérvén, 
becsük nevezetesen fölemeltetett) elégséges nyereséget szer
zett, a’ vasúti vállalatnak kivitelét másnak engedé,ki nagy hatá
sa szerint ezt már régen kivitte volna, s pedig annál kétségte
lenebből, minél bizonyosabb az, hogy valamint Bécstol Brunáig 
a' vasút mármár elkészül, úgy e rövid pálya is miután ahhoz 
szükséges mindenféle anyagok készen valának , ennek kivitelét 
egyéb nem tartóztatván, mint a’ Magyarország ’s ausztriai tarto
mányok közt felállítandó vám- és harminczad-rendszernek kidol-
dolgozása_ még ez edén elkészült volna; mi ha azon időre ha-
lasztatnék, midőn majd b. Sina ur Bécsből vasútja! Bécaujváros- 
nak, onnan Lajtha-Bruckon keresztül 37,000 ölnyi távolságra 
vezetteti, ’s Pozsonynál egy lánczhidat építtet — mert más a' köz 
kívánságnak alig felelhetne meg, sőt miután ó a Bécsnél lévő 
fahidakat gáncsoló, föl sem tehetni, hogy ollyal kívánjon építeni, 
minőt a’ vizar, midőn a'jég elindul, elszaggalhat *) — e' ter- 

| vének kivitelére még vajmi sok idő kívántatik, 's ennek kiviteléig

*4 Azcnbtn b. Sina ur e’ napokban itt lóvén, a ' Ind’ mrgepittetése 
J jr;i„t i ’ ns városi kfddöttsécgel értekezett, de nem lancshidat 

ám, n int emberei hiresztclék , hanem Tahidat akar, melly hocy 
a/. 1)909 évi ca tas trophát  ne ismételje, erről a’ pozsonyi polgár
ság bkonyosan gondoskodni fog. O. G.



még vajmi sok viz fog lefolyni a’ Dunán! — addg halasztani e’ 
nagy fontosságú vállalatot, az egész hazára nézvi káros volna.

Nincs tehát alapos ok, kételkedni abban, hojy ü  Felsége 
az éjszaki vasúti társaságnak e’ vasúti szárnyra a’ kiváltságot 
kegyelmesen megadandja, annyival is inkább, mvel már több 
ns megyék is e’ részben egyetértvén ns Pozsony vármegyével 
Ő Felségét szinte alázatos felírásukkal megkérték.

O lgyii Gáspár.
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A’ magyar magányos jog’ commentatorainak
s z e l l e m i  c h a r a c t e r i s t i c  áj a.

Egy régi magyar jogásztól.
(Folytatás.)

Huszty István, a’ magyar jog’ első tanítója á  Foglár  által 
alapított egri collegiumban (később a’ nagyszombati egyetemben), 
segítségükre akart lenni a’ magyar jog’ növendékinek illy czímű 
munkája által: „Jurisprudent practica, seu Commentaries novus 
in Jus Hungáriáim.u Kijött először Budán 1745. 4. r .; II. kiad. 
szinte Budán 1756.; 111. kiad. Egerben 1758.; IV. kiad. a’ szerző’ 
halála után Nagy-Szombatban Í766. 426 1., és a’ fenyítőtörvény 
120 1. 4. r .; V. kiad. végre Egerben 1794. 4. r. — Már ezelőtt 
(1734) ugyan P. Szegedy  János kiadta Nagy-Szombatban „Tri- 
partitum Juris Hungarici Tyrocinium“ czímű munkáját; de ez 
úgy volt készítve, hogy a’ kezdők’ (tyro) fejeit inkább egészen 
megzavarta, mintsem a’ hazai jog’ tiszta fogalmait beléjök önt
hette volna. Általában Szegedy’ jogtani munkái épen nem fon
tosak; ő i n v i t a  M i n e r v á i n ,  ámbár nem volt az akkori ma
gyar jogászok’ már említett két tulajdonának (podex plumbeus és 
caput ferreum) híjával *). P rileszky  Pálnak 1743dik évben (Sop
ronban 4ed rétb.) nyomtatott „Quadripartitum“-a **) igen ke
mény, a’ gyakorló magyar jogásztól is csak alig megemészthető 
étel; de mégis megérdemli, hogy általa néha fölkerestessék. — 
Szegedy’ és Prileszky’ most említett két munkájánál sokkal tö
kéletesebb Huszty István’ Jurisprudentiája, mellyet a’ szerző há
rom részre vagy könyvre osztott: az első könyvben a’ s z e m é l y 
j o g  (jus personarum) és a’ törvénykezésmód általában, a’ máso
dikban a’ d o l o g j o g  (jus r e m i n ) ,  a ’ h a r m a d i k b a n  végre a’ fe
n y í t ő j o g  (jus criminale) adatnak elő. Előadásmódja abban áll, 
hogy előbb a’ tárgyak’ fogalmait állítja fel, ’s ezeket alkatrészeik 
szerint fejtegeti; azután a’ nevezetesebb nézeteket és szempon
tokat terjeszti elő; továbbá különféle nehéz eseteket magyaráz 
és dönt e l; végre a’ minden tárgynál előforduló ügyeket szám
lálja elő, ’s ezek’ különösségeit mutatja ki. — Huszty mint gon
dolkozó és alapos jogász tűnik fel munkájában, mellyet még ed
dig általában más nem múlt felül, ’smelly ámbár korunkra néz
ve sok tekintetben hiányos, de gyakorló jogászinknak mégis 
ajánlható. Ezelőtt nem csak sokáig szolgált leczkékre a’ tanító
székeken’s a’patvaristák ***) és ügyészek által versabatur manu

*) Tyrociniumáról Kelemen igen kedvezőleg így itél (Instit. Juris 
Hung, privati. I. könyv. 139.1.): „Sequitur Verböczii ordinem, eius- 
que titulos ex recentioribus legibus non clariores modo, verum 
hodierno usui magis etiain adeommodatos reddit, séd múlta etiam 
ex Jure Romano et Canonico immiscet.“

s#)  Quadripartitum Juris Consvetudinarii I. Regni Hungáriáé in suoe 
libellos redactum. Sopronii 1743. 4. Prileszky vastag munkáját 
Quadripartitumnak nevezte, mivel azt négy részre osztotta fel: 
,,de personis; de rebus earumque dominio adquirendo; de actioni- 
bus; de juribus et jurisdictionibus Dominorum terrestriuin.“ De 
esak első része jött ki nyomtatásban, mert Prileszky a’ második 
rész’ kidolgozása közben megholt. A’ tudós világ ez által igen ke
veset vesztett-

' v) A patvaristák’ neve közönségesen, de hibásan származtatik ,,pati 
varia“ latin szavaktól ( ámbár a’ patvaristák ezelőtt principá
lisaiknál valóban sokat szenvedtek); de nem is szükség e* 
ne\et Schwartner Mártonnal (Magyarország’ statisticájában) 
Padua olasz várostól származtatni, mellynek hires egyetemét 
egykor magyar jogtanulók is látogatták: — mert vatvar ma
gyar szó. r

diurna et nocturna, hanem egyszersmind bő forrás is lön, melly- 
ből a’ honi magányos jog’ újabb írói, mint Kelemen, Kövy ’stb., 
merítettek, ’s casuisticájából a’ magyar jog’ candidatusai most is 
sokat tanulhatnak. — Azonban e’ munka, jóllehet Kelemen’ ide
jéig a’ magyar ügyvédek’ imádott bálványa, teljességgel nem 
omnibus numeris absolutum: mert a’ czímek’ és tárgyak’ rendje 
benne sokszor nem természetes és logicai (péld. az ügybeli 
jog’ tárgyai ’s törvénykezésmódok az első és második részben 
összezavarva fordulnak elő); némelly a’ magányos joghoz tarto
zó tárgyak (péld. a’ házasságról ’s ennek felbontásáról) benne 
nem találtatnak; néhány definitio nem eléggé világos és határo
zott; az előadásmód néhol tökéletlen; végre Huszty’ fenyítőtör- 
vénye igen hiányosan és rendszer nélkül van kidolgozva.

Huszty’ utódja, K elem en  Imre — ki fél századot szentelt a’ 
jogtannak, kivált a’ magyar magányos vagy polgári jognak, ’s 
ezt egy ideig, ámbár nem ragyogó előmenetellel, mint ügyvéd 
gyakorolta is — bálványa volt ’s részint most is az a’ jog’ candi- 
datusinak, különösen pedig számos tanítványinak (a’ pesti egye
temnél) és némelly veteranusoknak. Nyilványos leczkéi a’ jogta
nuló if jaktól nagy buzgósággal hallgattattak, és „Institutiones 
Juris Hungarici privati“ czímű munkája (nyom. Budán 1814., II. 
kiad. 1818., 4 köt. nagy 8ad rétb.) tanításai’ bölcsesége iránt 
nagy tisztelettel fogadtatott 's csodálkozással olvastatott, és 
sokaktól még most is olvastatik. Kételkedem, hogy Magyaror
szágban valaha csak egy iró is hasonló hirt, tetszést, jóváha
gyást és jutalmat (pénzbeli tekintetben is) nyert volna, mint Ke
lemen. Munkája alig lön isméretessé (kéziratát hallgatói ’s az 
ügyvédek közül is sokan lemásolták magoknak), mar majd szó 
sem vala Husztyról. ’S mégis Huszty volt azon iró, kinek Ke
lemen hírének nagy részét köszönheté, ámbár ezt sem könyvé
ben sem szájjal meg nem vallotta. A’ magyar magányos jog’ rö
vid literaturajában (I. kőt. 1S9 lap.) Huszty’ commentariusáról 
csak ennyit mond: „magna industria elaboratus, dignusque, qui 
saepius Agriae, Tyrnaviae etc. ederetur“, ’s egy jegyzésben (II. 
köt.), hol Huszty’ állítását czáfolja, őt „vir praestantissimus“- 
nak nevezi. Ez minden, mit Kelemen azon íróról mond, kinek 
egész tanítástervét, rendszerét ’s előadását követte, kitől leg
több tanítóállítmányait kölcsönözte, ’s kitől a’ dolog’ lényegére 
n é z v e ,  mi t. i. a ’ tu la jd o n k ép en i jogtant illeti, csak abban távo
zott e l, hogy becses jogi casuisticáját nem használta, melly 
Huszty’ munkáját előbbvalóvá teszi; végre hogy az újabb törvé
nyeket munkájába fölvette. Bátorkodom állítani, hogy Kelemen 
soha sem jutott volna Huszty nélkül azon dicsőségre, mellyel bírt.

Következik K ö v y  Sándor, a’ sárospataki reform, collegi
umban magyar jog’ tanítója. E’ tudós férjfiú, ki Kelemen’ isko
lájában képeztetett magyar jogásszá, „Eiementa Jurisprudentiae 
Hungaricae loco manuseripti edila“ czímű munkájának első ki
adásában (Sáros-Patakon, 1800.) szorosan ragaszkodott oktató
ja’ gondolkozásmódjához; de majd azon bátor gondolatra jött, 
hogy mesterét felülmúlja, ’s e* szándékát végre is hajtotta; mert 
újabb — u. m. 1817,1823 és 1829iki*) — kiadásait csakugyan mél
tán elébe tehetni Kelemen’ muukájának. — Kövy, Huszty’ példá
jára, casuisticával — kivált a’ kir. curia’ decisioihoz tartozóval 
— is élt, ’s ezt több nevezetes esetekkel öregbítette, ’s a’ ma
gyar magányos jog’ tárgyaira több világosságot terjesztett. 
Egyébiránt a’ tárgyak’ felosztására ’s rendezésére nézve Kele
men’ systemájához többnyire hiv maradt. Lényeges hibái külön
ben becses munkájának ezek: aphoristicus és hanyag (ámbár tisz
ta latin), néhol zavart írásmód, melly Themis’ növendékinek hom
lokára (kivált most, midőn sokan ifjaink közül a’ latin nyelv’ 
gyökeres stúdiumát elmulasztják) gyakran verítéket hajt, és egyes 
tárgyaknak nem alkalmas módon rendezett, sokszor csak töre
dékes előadása.

( Folytatása következik.)

* ) Kövy hallgatói* számára még ezen becses compendium»* adta ki:
„Summarium elementorum Jurisprudentiae hungaricae“ (legújabb 
kiadás Sáros-Patakon 1822. 248 lap. 8 .) ; magyar nyelven pedig 
ezt: ,,A’ magyar polgári törvény“ (legújabb kiadás. ^áros-Pata-
kon 1824, 8 .), mellyet Tablilz tót nyelvre fordított.
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P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.



V

Magyar színház.
A’ világnak minden eddig ismert színházai között, bátran 

elmondhatni, jelenleg egyetlen egy sincs, melly pesti magyar 
színházunkhoz hasonlítana, nem ugyan belső művészi fensősége, 
vagy külső szépsége, hanem más valami miatt, mi maga nemé
ben tán az egész világon páratlan, ’s mellynek egy kis vázola- 
tát adni, nem lesz érdektelen.

Minden más színháznál az igazgatóság, legyen az egyes 
személyben vagy választmányban központosítva, megteszi szel
lemi ’s anyagi haszonra czélzó tisztét, mellyet a’közönség szín
házba járásával vagy jóváhagy, vagy elmaradásával elégiiletlen- 
ségét nyilván kifejezi. A’ szellemi ’s anyagi viszonyok a’ színház 
és néző világ között ekkép a’ legtisztesb utón surlódnak egy
mással és egymás közt,  ’s ha néha megtörténik is, hogy szila- 
jabb kifakadásokra, példa gyanánt: fü ty ü lé s re  kerül a’ dolog, 
ez koránsem a’ nagy közönség’ tette, hanem legfelebb is egykét 
jó madár’ erdőháti füttye, ’s ki tilthatná meg a’ m adaruknak, 
hogy ne fütyüljenek?

A’ pesti magyar színháznál nem igy van a’ dolog. Itt a’ ké
ményseprőn kezdve — ki különben igen eredeti ember kéinény- 
seprőségében, neve mellé t. i., hogy művészeti bélyegét is lát
tassa, mindig egy csinosan-görbe lajtorját szokott a’ napi tiiz- 
czédulára fösteni — ezen kéményseprőn kezdve, mondom, pesti 
magyar színházunknál, föl egészen 2ő tudós űrig, minden em
ber dirigál, inlriguál, practical, krónikái és mystificál!!  — 
És ha valami, ez bizonyára e’ nemzeti szép intézetnek lassan 
forró’s lassan emésztő mérge. 1 tt mi nden ember  okos abb  
i g a z g a t ó  a k a r  l e nni  az i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y n á l ;  
i t t  mi n d e n  e m b e r  c s a k  h i b á t  k e r e s ,  ’s mi ve l  a’ jót  
s e n  ki s e m  k e r e s i ,  mi n d n y á j a n  c s ak h i bát  tal á l nak.

De kérdi tán tisztelt szerkesztő ur: miért nem irom én a’ 
pesti színházat illető mindezen dolgokat tulajdon lapjaimba? 
A zért, mivel a’ pártatlan H írn ö k ö t az általam elmondandókban 
sokkal jobban illeti az ellenőrködés — ’s még azért is, mivel egy 
diák mondás azt tartja: „nemo propheta in patria“ ; pedig én 
olly igen szeretnék, ha mindjárt per fás et nefas is, próféta len
ni, mi korunkban némelly embereknek, úgy látszik, nem ro- 
szúl sikerült *). De szeretném e’ mellett még azt is , hogy pes
ti magyar színházunk’ dolgait nagyobb közönség tudja, mint az, 
melly szives, lapjaimat hordatni, ’s melly szives közönséget 
V ö rö sm a rty  ur nem rég az Athenaeumban „vad filkónak“ mél- 
tóztatott nevezni. — Reményiem, ismeri szerkesztő ur híréből, 
nevéből Vörösmarty urat, ki egy tudós értekezést irt az „infuso- 
riák’ anatómiájáról“, magyarul: „a* felekezelekről.“

E’ beszédekre ha tán ezt mondaná szerkesztő ur: „Ugyan ki 
már egyszer a’ zsákból a macskával !“ en ezt is könnyen meg
tehetném, a’ zsákot t. i. szépen kioldanám ’s a’ macskát belőle 
kiráznám, ha attól nem tartanék, hogy e’ zsákban a’ macska 
mellett még k u tya  is van, mi engem egy kissé Buli tu s C uncia- 
torrá  teszen. —

E’ magyar színház’ csillagzatában, mindjárt szép hajnala* 
derültén , sokan egy égi jegyet véltek látni, ’s oroszlánnak hí
vek azt, ’s ez oroszlán’ képében B a jza  urat igazgatónak válasz
tottak. En úgy vélekedtem akkor is, hogy jobb lett volna akár
kit mást, mint Bajza urat választani, mert erősen bivém, hogv 
igazgatóságában meg nem áll, ’s ha megbukik, akkor egy igen 
cselszövényes part fog a’ színház ellen fondorkodni. — Hitem 
nem csalt. Bajza ur a’ szinigazgatásról leköszönt, vagy mond
juk meg a dolgot nyíltabban: a’ dramaturgia az operával pesti 
színházunknál forrongásba jött; az elsőnek képviselője vala Baj
za ur ’s még egy igen érdemes — ur * ) , az operát pedig 
képviselő csaknem az egész választmány; e’ szerint a'többség
nek minden esetre győzni, Bajza urnák pedig hátrálnia kellett.

Bajza ur tehát az igazgatásról lemondott, ’s lemondása után 
kitűnt, hogy 11,000 váltó-forint adósságot hagyott e’ színházra, 
holott ő ezen ház’ aratásának legszebb korát érte, olly áldott 
korát, midőn e’ ház, megnyitása’ idejében, tavalyi auguslus’ 22- 
dikétől kezdve September’ ődikeig (14 nap alatt), 25 .000  forin t 
/‘(/vedelnie/ hozott! Ez fa c tu m ;  ezt elcsavarni nem lehet; ugyde 
Bajza ur tán azzal védi magát, hogy ez adóssági summa fölment 
S clode lu e  asszony* fizetésére; pedig ha Schodelné nincs, nincs 
nagy jövedelem, ’s tán lelt volna adósság még annyi!

Bajza ur tehát a’ legnagyobb rendetlenségben hagyta el a’ 
színházat, ’s e’ rendetlenség természetes következménye volt 
annak , hogy Bajza ur egész igazgatása’ idejében nem fordult 
meg t íz s ze r  a’ színfalak között. De hozzunk e!ő e’ rendetlenség
re facfumot, mert hiszen van elég. Bajza ur’ visszás bánásmódja, 
különösen eg y  g ő g g e l  és  p n f f a s z k o d á s s al t e l e  czé-  
dul ája  okozá, hogy K án to rá é  a’ pesti színházat kinyitása’ ko
rában, alig érkezte után, tüstint odahagyá. Most már az okos
ság azt javalta: ha az egyik első magyar színésznőt elvesztők, 
igyekezzünk legalább a’ másikat, fendvat/ne'/, mindenkép leköt
ni. De mi történt? Bajza ur leereszkedett ugyan és fölkereső 
Lendvaynét, hogy ez a’ szerződést Írná alá, hanem ezen igen 
sima dologban Bajza ur ismét annyi gőgöt, annyi puffaszkodást, 
annyi méltatlankodást fejte ki, hogy Lendvayné, ki igen jól s 
igen méltán érzé azt,  hogy nélküle e’ színház nem lehet el. s 
hogy ő szerződés nélkül is elég biztossággal maradhat e szín
háznál, nyíltan kimondá az igazgató urnák, hogy ő ol ly em
ber r e l  s z e r z ő d é s t  nem köt. — Meglakolt érte a derék 
színésznő, mert az A thenaeum ' krónikája még most is uton- 
utfélen gáncsolja, piszkolja, sőt nem ritkán kezdő színésznőt, 
minő Baborfalvi Róza, elébe tesz, vagy legalább le tt.

E’ fa e tn m o h a t azért hozám itt föl, mert hiszen 'olt idő, 
midőn Bajza ur’ igazgatása ellen szavamat fölemelém, hogy e 
nagy hazafiak  engem hazaárulnnak  kiáltottak, és nyihán *'.s 
fönhangon lármázák, hogy lelkemet eladám az ördögin /. es a 
német színházigazgatónak, Schm id  urnák, és a kegyelmes Isten 
tudná, még kinek. — Én hallgattam ’s nagy okom volt hallga-

*)  Talán csak nem régi nevetséges emlékezetű i s me r ő s ü n k k i  ta-
valy kérdezett: milly joggal szólok a’ nemzeti színház^ úgyi .m

*) Ide értvén még a’ hamis prófétákat is. A’ szerk.
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tásra, mert tudtam, hogy e’ nagy hazafiak mindig személyessé
gen és becsületen rágódnak, valahányszor alaposan szóló elle
neiket megczáfolni nem képesek, de hallgattam még azért is, 
mert sem a’ derék igazgatót, Schmid urat, sem pedig, becsület
tel legyen mondva, az ördögöt nincs szerencsém személyesen 
ismernem, ’s igy sem egyikkel sem másikkal lélekeladási érint
kezésbe nem jöhetek.

Nem tudom, mit fognak most ezen nagy hazafiak rám ismét 
költeni, nem azt e , hogy most lelkemet újra eladtam, az igaz
gató- választmánynak ? ’s ha ezt: meg kell vallanom, nem csa
latkoznak; sőt e’ lélekeladás’ fejében még S ze n tk irá ly i  Móricz 
ur’ igazgatása alatt felpénzt is kaptam , egy szabad  belép ti j e 
g y e t;  mellyet azonban, mint a’ mai (sept. 15.) czédulán látom, 
az igazgatóság m inden  szabad jegyekkel együtt beadatni ren
delt; ’s igy könnyen megeshetik, hogy a’ felpénzt is elvesztem, 
lelkemet is eladtam. A’ dolog azonban megtörtént, ’s ha haszna 
lehet, örömest szolgálok, ha nem is lelkemmel, de — néha tán 
nem a’ legroszabbul — gereblő pennámmal az igazgató - választ
mánynak.

Hogy Bajza ur nem legszebb virágzásban hagyá el az igaz
gatást, a’ fenebbiekből láttuk; de mind e’ mellett is az a’ párt, 
melly Bajza urban a’ szinigazgatástól elesett, nem olly könnyen 
feledé veszteségét, ’s az igazgatás ellen, a’ színen bell'd és szí
nen k ív ü l , teljes erejéből cselszövénykedett. Legelébb is a’ kró
n iká t  fordította az uj igazgató Szentkirályi Móricz ur és annak 
minden tette ellen, mig titkon p a s q u i l l u s o k  r a g a s z t a n a k  
a’ f ő v á r o s ’ f ő u t c z a s z ö g l e t e i r e ,  ’s oily hírek terjesztő
iének, hogy Szentkirályi ur csupán azért vévé át az igazgatást, 
mert hivalalnyerésre vágy ’s érdemül a’ színházat szándékozik 
megbuktatni! — Mi volt természetesebb ezek után, mint az, 
hogy Szentkirályi ur lemondjon tisztéről?—  De megszűnt e hát 
ezután e’ párt a’ színház ellen tovább is fondorkodni? Épen nem; 
mert ezen pártnak czélja, Bajza urat még bukásában is föl
emelni, azaz megmutatni azt: „ h o g y  mi u t á n  B a j z a  ur az  
i g a z g a t á s r ó l  l e m o n d o t t ,  a’ s z í n h á z n a k  m e g  kel l  
buknia.  Minek dicsőségét azonban Bajza ur és pártja nehezen 
fogják elérni; mert annyi bizonyos, hogy egy kissé szemes és 
gazdálkodó igazgatás mellett e’ színházat ki lehet tartani.

Ezen párt’ czéljait tudva, a’ részvényesek’ utósó gyűlése 
előtt határozatlan lévén, mi fog történni a’ színházzal, e’ nem
zeti ügyben, egy ezen intézet’ buktatására törekvő párt’ ellené
ben, magam sem valék munkáltán, ’s a’ színház’ kormányzása 
iránt minden esetre a’ részvényes társasághoz folyamodtam olly 
módon: „hogy az intézetnek mindenkori állapotjárói a’ nemes 
megyének minden közgyűlésén, vagy annyiszor, a’ mennyiszer 
kivárhatnék, a’ legnagyobb szigorúsággal kész volnék számolni, 
's ugyanerre kötelezném magamat a’ társaságnak is , mig e’ szín
ház körüli vállalkozásának ideje (3 év) tart; sőt minthogy a’ tár
saság ez intézetre egy év óta mintegy 30,000 váltó-forint költ
séget tön, vagy annyit legalább tennie kell: azon esetre, ha e’ 
színház tizenkét esztendeig  kormányzásomra bízatnék, az utósó 
6 esztendő’ folytában évenkint 5,000 váltó-forintnyi részvény’, és 
pedig ezen summából évenkint a’ pesti négy vásár’ alkalmával 
mindenkor tizenkét  —  tizenhárom  részvén y ’ visszavá ltá sára  
kötelezném magamat.“

A társaság jobbnak látta dolgait nem illy módon intézni, ’s 
megtörtént a szinigazgatásban a’ változás, melly már a’ H ír
nökből is tudatik. Lehet e már most reményleni, hogy azon zaj- 
g ó , azon cselszövénykedő párt fel fog hagyni a’ színházon 
kívüli és belőli, hazafi színbe burkolt, fondorkodásival?__ Tel
jes bizonyossággal mondhatni: „ n e m “ ; mert ime lesz szeren

csém mindjárt előadni, mit tett e' párt, mióta a’ szinigazgatás
tól elesett. —

Mik E gressy  és Schodel  közt történtek, a’ közönség előtt 
tudva vannak; tudva van az is Egressy’ tulajdon nyilatkozásából, 
hogy ő ez ügyben nem személlyel, hanem dologgal küzdött; do
loggal t. i., melly a’ dramaturgia ’s opera közt, mint fenebb em- 
lítém, forrongott. Egressy áldozatul esett e’ párt’ fondorkodá- 
sinak, ’s mi csekély vigasztalása lehet még belőle, tán egyedül 
a z : hogy most e’ párt az Athenaeum -  és Jelenkorban  néha ki- 
gyókönyeket hullat utána. Egressyben, mondhatni, a’ veszteség 
közösen érezhető volt, ’s igy a’ dolgot csak felületesen látóknál 
e’ pártnak könnyebb vala a’ bujtogatás.

Elhatároztatott tehát legelőször  i s : hogy Schodelnét kifü
tyülik, mihelyest föllép. És kiért, vagy miért? — Egressyért, 
kivel Schodelné soha legkisebb érintkezésbe sem jött. A’ dolog 
magában igen nevezetes lett volna, ’s hihető, európai hírre jutandott 
ollyformán: „mikép a’ magyarok magokat már annyira művelték, 
hogy pesti országos színházukban legelőbb is a’ legelső  művésznőt, 
egyet Europa’énekesnőinek legjobbjai közül, kifütyülték !“ — — 
Schodelnés a’ müveit, a’ lelkes asszony, kinek a’ gyönyörű szán
dékot e’ párt  l e v é l b e n  t u d t á r a  adá,  meg akarta a’ nem
zetet e’ gyalázattól óvni, ’s tehetett e okosabbat annál, hogy 
szerződési szabadságát távollétre használta? De e’ párt még 
a’ távolban is lövelte utána mérges fulánkját; szidalmazták, 
becsmérelték, hogy az augustusi vásárra nem jött haza, ’s mi
vel már most Egressyért kifütyülni késő volna, kapott e’ h a za fi  
párt még arra az esetre is , ha most fog Schodelné föllépni, más 
okot a’ fütyülésre, t. i. azt,  miért nem volt itthon, ’s miért nem 
énekelt vásárkor? Itt van ismét egy f a c tu m ;  jő a’ másik is, 
melly bár közelebbről engem illet, de szorosan a'színház körüli 
fondorkodásokhoz tartozik, úgy hogy kötelességem azt közölni.

Megtudta ezen párt, hogy az uj igazgatást csekély erőm
ből én is szándékozom segítni, hogy számára „Tündér Ilonát“ 
Írom; megtiszteltek tehát e’ nagy hazafiak  azonnal engem is egy 
névtelen levéllel, mellynek bevezetése és fő tartalma imigy kö
vetkezik: „Te bolond, gazember Munkácsy! Mit Írtál megint os
toba Rajzolataidba? Te nem csak igazi tökfilkó vagy, hanem 
hunezfut is azonfelül. Sem eszed, sem nevelésed, csak a’ nagy 
szamárfejed. Benned sem hazaíiság, sem becsületérzés, sem 
igazságszeretet. ’S te akarsz ollyan emberekkel kikötni, mint 
/  orösm urty} B a jz a  s S ch ed e l? —  Látod, ők már csak meg
vetnek mint haszontalan kutyát, és te mégis becstelenítő és igaz
ságtalan dolgokat firkálsz! De neked már nem is használ többé 
semmi, te Istentől elrugaszkodott bivaly*), hanem majd h a s z n á 
lunk mink.  U t ó s ó  l e g y e n ,  h o g y  t ö bbé  B a j z a  v a g y  
V ö r ö s m a r t y  e l l e n  c s a k  e g y  k u k k o t  is ir j!  Halljuk, 
hogy uj paródiát Írtál. Azt ne adasd, mert a’ színészek el fogják 
ejteni; ők sem szenvedhetnek téged, malitiosus gazembert; mi 
p e d i g  k i f ü t y ü l j ü k ,  mert tőled nem is lelik, csak kifütyölés- 
re méltó ostobaság ’stb.“ —

E’ levél ösztönül szolgált színmüvem’ minél előbbi bevégzé
sére, hogy e’ nagy h a za fia kn a k ,  ha már Schodelnét ki nem 
fütyölheték, legalább egy másféle fülyölési ünnepet szerezzek. 
Ijesztgetésektől nem rettegek, de e’levél’ intése után a'színészek, 
vagy közülök legalább némellyek iránt vigyázóvá lettem, ’s mi 
tagadás benne, többször és több színésznek nyilván kimondám: 
miszerint én egyre , de csak erre az egyre gyanakszom, hogy 
játékomat el akarja ejteni. Megkímélem nevét, hisz maga az 
igazgató-választmány isméri őt mint legnagyobb intriguanst. Most
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már a' történetek után tegye szivére kezét e' színész, ’s ha ön I! 
lelke nem vádolja őt, én nem vádolom, sőt örömest megbocsátok 1 
neki. Kétszer elhatározottan csakugyan ki akarta e’ párt fúlj öl
ni „Tündér Ilonát“ , de a’ színmű bir némi erővel mulatni a kö
zönséget, ’s igy tetszés közben fütyülni, mégis csak igen nagy 
czimboraságot jelelő ’s eláruló dolog lett volna. De voltak pisz- 
szegelők, sőt térítők is, kik megszállták a’ nézőket: „m it nevel
nek ezen a  czn dar, haszontalan darabon?-* — Ennyit a’ do
loghoz tartozólag e’ tárgyban. Kiktől eredt e’ levél, nem szük
ség feszegetnem, mert a’ későbbi factumok: a’ játék, a’ pissze- 
getés, az apostolkodás, a’ fütyülésre készülés, miket a’ színpa
don’s nézőhelyen egyiránt mindenki tudott, világosan kimutatják.

De én csak mellékszemély voltam e’ pártnak, lemocskolta- 
tásom csak mellékesen leliete szolgálatot pártczéljaira , mennyi
ben t. i. becsmérelt, lepiszkolt színmüvem nem hozanda közönsé
g e t , nem jövedelmet; mikben azonban e’ párt csalódott; főirá
nya a’ pártnak minden esetre az igazgatás’ buktatása volt, ’s 
hogy „senki se álljon dicsőséggel ott, hol Bajza ur azzal nem tudá 
magát fentartani.“ — Szentkirályi ur rendet, szorgalmat, ipart, 
fenyítéket szándékozott a’ színpadra hozni; igazgatása ellen nem 
lehete panasz; mert alig egy pár hőnap alatt több újságot hozott 
színpadra, mint Bajza ur szinte egy év alatt; de épen ezek vol
tak, mik az ellenpártnak nem tetszének. Egy nem-tudós, egy 
p r o f  amis em ber, ezenfelül egy operistn, vagyis képviselője az 
operának, illy ember mondom, egy tudós', egy fölként histori
c a l ,  egy Horuliusok és Curiatiusok' barátja’ ellenében, mikép 
merészel még csak álmodni is arról, hogy okosabban ’s czél- 
szerűbben tudja a’ magyar színházat igazgatni, mint egy nagy 
Jiajza es társai?  — A’ profanus csak rövid idő alatt is bebi
zonyította, hogy t ö b b e t  tud a’ t u d ó s n á l ;  föl kelle tehát 
ellene izgatni a’ színészeket, ’s a’ nagy csatát, nagyobb erővel 
mint ezelőtt, a’ színpad’ emberei közzé dobni. — Mik történtek 
ezután, Egressyn kezdve a’ kardalnoki históriákig, ismét tudja 
a’ közönség. De nem csak nyilván, Blattomban is történtek 
itt dolgok, mellyektől minden józan gondolkodású , minden nyu
galmas keblű ember borzad. — Hozzunk elő ismét egy fadum ul, 
hadd b eszéljen az; mert hisz e’ zajyó  urak mindig factumot kér
nek tőlem, holott valahányszor még ellenük szóltam, mindig el- 
halmozám őket el nem csavarható factumokkal. Beszéljen tehát 
ismét egy névtelen levé l, inelly kiktől Íratott, nem szükség 
magyarázni, csak a’ faragatlan, durva, szilaj modorra kell ügyel
ni, mellyben ez úgy mint a’ fentebbi iraték, ’s e’ modor könnyen 
a’ kútforrásra vezet. A’ levél’ tartalma: „ P e s t ,  aug. 7én 1838. 
Hallja az ur ! mint színházigazgatóval szólok az úrral! Az ur 
nagyon neveletlen ember lehet, hogy egy olly testületet, melly
ben annyi becsületesebb tagok vannak az urnái, despotailag akar 
kormányozni. Az ur előzési rendszert vett elő, hogy mihelyt 
valamellyik az urnák a’ színészek közül nem tetszik, azt kimar
ja az ur. Miért nem játszik Egressy Gábor? — az urnák des- 
pota bánásmódja miatt, pedig ha ő heves is volt, én hiszém, ha 
az urak szamarak ’s aristocraták nem lettek volna, e fiatal em
bert eszére hozhatók, ’s kötelességeihez visszatérítheték vala ; 
most az urak’ alávaló önzése miatt a' közönség szenvedjen ? vagy 
tán az ur fog majd Bear királyban jeleskedni ? na, akkorigazán 
négy kézláb járand szegény Lear ! — Ha önszenvedélyeinek rabja, 
ne vállaljon az ur igazgatóságot, kivált ollyat, mellyhez olly ke
veset ért mint a’ harangöntéshez. Ha az urban becsületérzés 
volna, érezné gyávaságai, ’s legalább titkon okos embertől taná
csot kérne. Miért nem énekel Schodelné ? Tudja e az ur, mit 
bíztak rá, mikor színházigazgatóvá tevék; tudja e az ur , mi 
a’ kötelessége? — Úgy igyekeznek a’ színészet’ megalapításán 
mint az ur? Hisz az ur vesztére jár az intézetnek. A’ ki egy 
nemzeti közintézet’ vesztén munkás, az hazaáruló, az gazem ber; 
értett az ur? Hát ha az ur mind elüldözi a’ színészeket, ki fog 
játszani? tán a’ nagy tekintetű igazgatóság in corpore? — En 
azt ajánlom az urnák , ha becsületes ember a miben kételke- 
dem — vagy tegye le lüstint az igazgatóságot, vagy kezdjen 
más utat. — Ha áz ur becsületes ember, követni fogja tanácso
mat ; egy hónapig várok, ha addig a fentebbiek nem teljesülnek, 
nyilványos pasguillok á llal fogom az ur’ álarczál lerántani, ’s az

urat teljesen semmivé tenni.« — (Miért nem épen féregkint elti
porni. mikép egykor ez gróf Desetrffy Józsefnek mondaték ?)

IVem bocsátkozom itt a’ levél’ ’s a’ dolgok’ bővebb fejtege
tésébe, mert Szentkirályi Móricz ur úgyis fölhívta Bajza urat, 
hogy szálljon nyílt csatára, 's ó kész, férfiúhoz illóleg, nyíltan 
és szabadon — nem pedig dugaszban fondorkodólag — vele 
megküzdeni. De el kellett valahára e’ dolgokat, ha mindjárt 
nagyjából is , a’ közönség előtt mondani, hadd lássa egyszer 
már ezen elámított Magyar Haza, mikép gazdalkodnak, ezen 
mások’ mocskolásával magokat nagy hazafiaknak  kiáltozó párt
emberek és gyáva, de nagy-szájú fiatal secundansaik a’ legszen
tebb nemzeti ügy körül is, ha ez rajok fényt nem vet, ha, mint 
ők szoktak, ingyen és csupa kényelmes heverésért belőle fizetést 
nem húzhatnak, hasznot nem csigázhatnak. Egyébiránt a’ pesti 
fiatalság által most gyakorlani akart gyáva és nyomorú terroris- 
mus eszembe juttat egy régibb fa c tu m o t , melly arra és derék 
ébresztőire újabb fényt deríthet. Gyanú vala t. i. Frankenburg  
Adolfra, még akkor tudós társasági írnokra, hogy Bajza ur’ 
„Apotheosisát“ Károlyi’ „Koszorújában“ 6 travestálta; titkon 
tehát, orozva — vagy mikép fejezzük ki díszesen? — kinyitta
tok Frankenburg’ íróasztalának fiókja, a’ travestált Apotheosis' 
töredékére csakugyan ráakadtak,'s* ekkor e’ nevezetes szavakat 
intézé dr. Schedel Ferencz  Frankenburghoz: „Tudja  e az 
u r, ho g y  én tudok e mb e r t ,  ki t iz pengő f or i nt o t  
a j á n l o t t ,  hogy az urat  me g v e r j é k ? “

Ezek után arról is kellene talán még egy pár szót szólanom, 
minő cselszövénykedést visz e’ párt a’ színen belől véghez? de 
e’ káros befolyást magokra a’ szili’ embereire nem akarom fej
tegetni; elég legyen ennek bizonyságául csak azt felhoznom, 
hogy maga az igazgató-választmány, melly olly sok jeles és de
rék férfiakból áll,, 's mellynek már elnöke is, Fö/dváry  Gabor 
ur, olly erős akaratú, olly szilárd lelkületű férfiú, maga e’ vá
lasztmány, mondom, minden férfiassága mellett sem volt még 
eddig képes e’ t á r s a s á g b a  r e nde t  és f e n y í t é k e t  hoz
ni, ’s csekély ítéletem szerint nem is fogja ezt mindaddig tehetni, 
mígnem ezen párt’ káros befolyása vagy neutralisáltatik, vagy 
egészen semmivé tétetik. M u/tkácsy János.

A’ magyar magányos jog’ commentatorainak
s z e l l e mi  c ha r a c t e r i s t i c  áj a.

Egy régi magyar jogásztól.
(Folytatás.)

Kelemennek még életében azon kedvetlenséget kellett szen
vedni, hogy több más Írókat mint élődieket (sit venia verbo!) 
neki kellett szellemi termésével táplálni *). Több oktatóknak mun
kája igen terjedelmesnek látszott, ’s azért abból hallgatóik szá
mára conioendiumokat vontak ki, nevezetesen: firnsz Antal pesti 
ügyvéd 's a’ magyar magányos jog supplens professora Com
pendium Juris privati hungarici. Pestini 1818, 303 lap. 8 r.), 
Sz/em cnics  Pál pozsonyi professor (Elementa Juris hungarici 
civilis privati. Posonii 1817. Editio secunda emendata 1829. 
2 köt. 8-r.), és egy nevezetlen pesti iró (Epitome Institutio- 
iiiim Juris hungarici privati. Budáé 1819. Edit. II. 1822. 8-r.). 
Az első (Grusz) olly szemtelen volt, hogy tanítóját, Kelement, 
kit szóról szóra kiirt, épen nem nevezte meg, s az olvasót 
intette: „Falleris, si captandae novitatis, aut Auctoris nominis, 
vei aliis Auctoribus nocendi cupidine manus meas ad hiiius Opu- 
sculi compilalionem admotas existimas: nam in ltegia Nrientiarum 
Universitate Pestiensi Juri privato Hungarico alterum jam in 
annum exponendo admotus, Theoriam begun. Patriarum ex officio 
tractans, vacuum ab aliis laboribus lempus hmc compendio con- 
cinnando sacravi eo, ut Tibi ampliora volumina fors volvere no- 
]enti, quantocunque laboré gratificari queam. Habes h.c extractas 
optime de Jurisprudent Hungarica meritorum Auctorum (egye
nesen kellett volna mondani: Emerici Kelemen; sententias, el ex

. )  Azt lehet  Kelemenről mondani,  m it G oethe  irt 
J jában „X enien“  czimú ep ^ ra m m a k b an  K utril a I ^  ® JÍ * * *  

a* critica  philosophiának compendiumait vetélkedne ad tak  k i .
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his eas, quae Spiritui Legum accomodatiores videbanlur, cum 
recenlioribus Excelsae Curiae Regiae Decisionibus, Benignis 
Iiilimalis, ac Altissimis Resolutionibus Jus privatum concernentj- 
bus. Stilus Laconicus (? inkább Kelemenianus) est, prout is in 
compendiis necessarius e s t; alque adeo attentione et pervestiga- 
tioue eget. litere opusculo hocce, si aptum judicaveris, in tuam 
commoditatem ; babe illud ex manu Auctoris Te aestimantis, J ibi 
benevolentis, et Caesarem cum Catone vitám agere debuisse (!) 
minime ignorantis.“ Quid dignum tanto túlit hie promissor hiatu? 
Verbalem compilationem. Parturiebant montes, natus est ridi- 
culus mus *). — A’ második (Szlemenics) ugyan dicséretesen 
megvallotta, hogy ő „methodum celeberrimi viri (Kelemen) or- 
dinemque ac systema, nonnullis (hanem csak p u u c is  ac m m utis)  
tarnen, úti vei ipse operis conspectus docet, mulatis“ követte, 
hanem ezt adja hozzá : „Caeterum in exponendis Juris nostri 
placitis íigendisque asserlionibus solam legum, ubique sedulo ad- 
ductarum, Excelsaeque Curiae Regiae autoritatern, ac propriam 
meam secutus sum convictionem, ita ut hac parte ex editis 
hucdum operibus pro momentorum gravitate jam uni, jam alteri 
adhaererem, in quibusdam (hanem csak in  panels')  ab omnibus 
discederem“ **). — Az „Epitome Instilulionum Juris hungarici 
privati“ nevezetlen kiadója Sokat Ígért munkája’ hirdetésében a’ 
magyar magányos jognak mathemalica methodus szerinti kidol
gozásáról. Vágyódva vártuk ezt: de nagyon megcsalatkoztunk ; 
mert a’ szerzőnek malhematica methodusa csak abban áll, hogy 
minden, többnyire igen sovány, paragraphushoz egy vagy több 
corollarium és scholion adatik. Mathematica methodussal a’ ma
gyar polgári jogban sokkal elébb élt már Fleischhacker  Janos, 
pozsonyi professor, illy czímö munkájában: „Institutiones Juris 
hungarici, praemissis eiusdem História ac Prolegomenis, trés in 
libros divisae“ (Posonii 1792. 4-r. Edit. 11. Posonii 1785. I. 
könyv. 270 lap; II. könyv, 446 lap; III. könyv, 275. lap. 4-r.), 
’s pedig nagyobb szerencsével. Ha valamelly magyar jogász 
Fleischhaekernek (ki többnyire Kusztyt követi) munkáját malhe-

*) Igen szerencsétlen gondolat ’s cselekedet volt Grusz’ nyomorult 
compendiumának magyar fordítása Szekrényest Endre ügyvéd ál
tal , I837dik évben. A' fordítás e’ czím alatt jött ki: „A’ magyar 
magányos polgári törvény, Grusz Antal után magyarítá Szekré- 
nyesi Endre ügyvéd. Pesten 1837, Trattner-Károlyi’ tulajdona.“ 
(Nagy 8-r. 266 lap.; ára 2 fr. p. p.) A’ fordító nem csak nem 
pótolta Grusz’ tetemes hiányait, hanem hibás, sokszor nevetsé
ges fordítása által azokat felette szaporította is. Úgy látszik, 
hogy Szekrénycsi ur, magyarosított német, a’ magyarosodás által 
a’ latin nyelvet is nagy részint elfelejtette , mert néha olly roszul 
fordítja a’ latin textust, mintha még csak grammatista vagy syn- 
taxista volna. A’ magyarok’ Istenéért! mi lesz tíz, húsz év múlva 
a’ magyar jogból, midőn a’ magyar ügyvédek a’ latin nyelven irt 
magyar törvényeket ’s jogászi könyveket már most sem értik jól, 
ámbár a’ magyar jog a’ magyar egyetemben , a’ királyi acade- 
miákban ’s a’ protestáns lyceumokban még latin nyelven taníttatik!

**) Tud. Szlemenics ur a’ magyar polgári jogot magyar nyelven bő
vebben kidolgozta, ’s 1823dik évben illy czím alatt: „Közönséges 
törvényszéki polgári magyar törvény“ Pozsonyban 4 kötetben ad
ta ki. E’ munkában Kelemen’ rendétől ’s systemájától már jobban 
eltávozik. 0 maga ezen eltávozásáról, az I. kötet’ előszavában, 
ezt jegyzi meg: ,,A’ mi a’ munkának alkotmányát ’s rendbesze- 
dését illeti: már csak a’ kötetek’ foglalatjainak lajstromaiból is 
észreveszi az érdemes olvasó, hogy néhai királyi tanácsos és tör
vénytanító Kelemen úrtól, kit itten nagy tökéletességű munkájá
nak csaknem közönségesen elismért elsősége végett említek , mind 
a’ munkának fö felosztására, mind az egyes fö részek’ tárgyai
nak rendbeszedésére nézve többnyire eltávoztam. Hogy ezen*so
kak előtt talán vakmerőnek látszató lépésemnek okát adjam, 
mind azon köz tisztelet, melly azon nagy férfiúnak hamvait mél
tán fedi, mind azon háladatos érzés, mellyel én neki,  úgy mint 
volt tankomnak tartozom, és valóban adózom is , megkívánja, ’s 
kötelességül teszi, egy illyen férfiúnak negyven esztendei elmél- 

edés által felállított építményét elégséges ük nélkül döntögetni 
oz sertésnek, reám nézve háládatlanságnak is ,  magyaráztat- 

tárgyak felöl Szlem. ur különös iratokban és 
a 1 udomanyos Gyűjteményben polemice értekezett Kövy ellen, 

g} e nran nem tagadhatni, hogy Szlem. ur mint oktató Pozsony- 
m,n*' Saros-Patakon, sok jeles jognövendéket

I matica methodus szerint újra critice kidolgozná, megjobbítaná, 
pótolná’s összehúzná, onnan legjobb compendiuma származnék a’ 

j  magyar polgári törvénynek; mert munkája világossággal ’s a’ 
tárgyak’ igazi rendével ajánlja magát, ’s csak az kár, hogy igen 
hoszasan van irva, ’s hogy szerzője Yerbőczy’ definitióit és 
sokszor balgatag etymologiáit — igen félénken — megtartotta.

A’ magyar magányos jogot, Kelemen’ rendszere ’s elvei 
szerint, Jung János bécsi professor (Budán született) német 
nyelven népszerűén dolgozta’s e’ czím alatt adta ki: „Darstel
lung des ungarischen Privatrechtes, nach dem in seiner Art als 
classisch allgemein (?) anerkannten Werke des Herrn Emerich 
von Kelemen, mit Berücksichtigung der gleichfalls hochge
schätzten Werke der Herren Elias von Georch, von Kövy, von 
Fleischhacker u. s. w .“ Bécsben, 1818. 4 kötet 8-rétben.
E’ munkától, melly német polgár’ számára van kidolgozva, nem 
lehet minden eredetiséget megtagadni; csak az kár, hogy az 
eredeti, melly benne találtatik, részint kevés, részint rósz, 
és hogy az ausztriai német polgár, ki benne a’ magyar polgári 
jog’ tárgyaira nézve tanácsot ’s felvilágosítást keres, sokszor té
vedésbe esik. Kevés czikkely van benne, melly jogászi tekin
tetben a’ próbát tökéletesen kiáltaná. Jobb az ausztriai polgári 
codexre alkalmazott második kiadása. (Bécsben 1827. 2 kötet. 
8-rétb. I. k. 460 lap. II. k. 580 lap.)*)

Jung’ német munkájánál sokkal jobb azon elébb kiadott nép
szerű magyar munka , mellyet Ettre-Karchai Georch  (Görcs)

1 111 és„Honnyi törvény“ czím alatt 4 kötetben Pozsonyban és Pesten 
nyomtattatott 1804 — 1809 (I. köt. 260 lap. II. köt. 523 lap. 111. 
köt. 375 lap. IV. köt. 281 lap) , ámbár a’ tárgyak’ elrendelése 
nem mindenütt egészen jó , a’jogfogalmak az együgyű értelem’ 
számára nem eléggé népszerűén előadvák, ’s a’ curialis deci
siók’ belé hintett casuisticája állal a’ magyar polgári jog’ tanulá
sa a’ közönséges észre nézve igen megnehezíltetik.

F ra n k  Ignácz pesti professor’ „Principia Juris civilis hun
garici“ czímű munkája (Pest 1829, két kötet 8r., 645 lap) lecz- 
kékre alkalmazott hasznos compendium, ’s részint Kelemen’rend
szerétől ’s némelly állításaitól is különbözik.

Kimoss Endre’ munkája: „Honi törvénytudomány. Első 
osztály : polgári magánjog. Első kötet“ (Pest 1837. 8r.5 még 
nincsen bevégezve; de ő is leginkább Kelement követi**).

(Véye következik.)

A r i a d n e .
K n f / y  Lajos’ „Ariadne“ czímű színmüve, melly a’ pesti ma

gyar színpadon f. é. sept. 24dikén először adatott, uj és nagy
szerű jelenet a’ magyar dramaturgiában. Benne az újabb fran- 
czia iskola túlzásig is van talán követve, de mély lélekphiloso- 
phiai, psychologiai következetességgel párosítva. A’ characterek’, 
’s főleg Ariadneénak sok oldalú kimerítése classical’, de fajdalom, 
egy olly annyira elvetemült nő’ rajzát adja, kihez Lucretia Borgia 
szelíd gyermek, ’s kit azért irtózva lát az ember. A’ publicum, 
úgy látszott, az eredeti műben először felhozott franczia iskola 
’s a’ fő character’ borzasztósága által egyaránt meg volt lepve, ’s 
a’ müvet aligha minden részleteiben felfogá: mert a hoszú előa
dás alatti feszült figyelem után sem, vagy nagyon határozatlanul 
nyilatkozott Ítéletével. Óhajtandó, hogy a’ nagyreményű ifjú iró 
minél elébb szelídebb, ’s rövidebb szerkezetű müveket hozzon 
terméketlen színpadunkra, 11.

* )  Professor Jung 1827dik évben latin nyelven kezdette kidolgozni 
a’ magyar magányros jogot az ausztriai birodalom’ polgári codexé- 
nek systemája szerint; de halála miatt csak első része jött k i é ’ 
czim alatt: Jus personarum privatum Regni Hungáriáé, secundum 
sy'stema Codicis Civilis Imperii Austriaci. Viennae 1828. (226 lap, 
8ad rétben.) Kár, hogy e’ könyv konyhadeáksággal Íratott, ’s hogy 
szerzője munkáját be nem végezhette.

**} Ha Kunoss ur’ munkája be lesz végezve, ezt Frank’ compendiu- 
mával, Szlemenics’ közönséges törvényTszéki polgárig magyar^ tör
vényével ’s más újabb munkákkal együtt bővebben bírálni szándé
kunk.

P ozson yb an .
Alap.tá és szerkeszti Orosz Jó zse f.  — Nyomtatja ifjabb Schm id A n ta l.



^ o .  S Z í t l l t .  Első esztendei folyam at. 1838.

Némi csodálkozások.
Mióta egy hazafitól a’ korszellem’ defínitioját olvasóm ’s fö- 

löttei csodálkozásomat a' Századunk’ 56dik számában kifejezem, 
többször esett alkalmam és okom csodálkozni. — Tevém ezt elő
ször ,  midőn gróf Széchényi Istvánnak legújabb könyvét: „.Né
hány szó a’ lóverseny körül“ , olvastam, mert nem bámulhattam 
e léggé ,  mikép találhat a’ gróf olly igen terjedelmes munkássága 
mellett honának, magának és szeretetrem éltó  családjának javá
ra, még annyi időt, hogy so k ,  valóban sok igaz dolgokat, de 
ollyakat, mellyeket nem egy sem két ízben hallottunk mar tőle, 
újólag leírjon és  kinyomasson. — Csodálkoztam továbbá, hogy 
gróf Széchenyi,  a’ nagylelkű magyar és szabadelmű hazafi, egy 
külföldi marsait, ki honunkat átutazó ’s ártatlan észrevételeit és 
nézeteit — mert csak igaz marad az ,  hogy a’ közül, mit eddig 
a' francziáktól tanultunk ’s talán ezután is tanulhatunk, épen a’ lo
vaglás és lónevelés bizonyosan a’ legjobb — több egyéb tárgyakkal 
együtt a’ publicuminal közlötte, olly vastagon czafol és igazít 
útba. Hiszen a’ vendégszeretet még eddig egy igen elhíresztelt, 
’s méltán hireszlelt erénye volt a' magyarnak; a’ véleményül
dözés , véleményszorítás pedig teljességgel nem fér meg a sza- 
b ad elm ü ségge l .— Csodálkoztam, hogy Orosz ur is a marsai 
oldala mellett, egy már majdnem elidősült vétkéért szinte „elő
vétetik14; csodálkoztam, hogy P . mind a’ kettőnek védelmére 
kelt ’s az intő példák’ daczara a’ fogadatlan prókátor jutalmát 
egészen  elfeledte *),  — és csodálkoztam azon, hogy Orosz ur a 
Néhány szóban foglalt szúnyogcsípés iránt annyi érzékenykedést  
mutatott, holott a’ Quod tibi non vis fieri-t el nem feledheté.

Még nagyobb volt azonban csodálkozásom, látván, hogy 
gróf Széchenyinek az ország körüli érdemei bolygattalnak.

„ E t  si de 1’ obtenir  je  n ’ empörte pas  le prix,
J ’ au ra i  du moins 1’ honneur de 1’ avoir  en trep r is“

mond egy francziairó; ’s itt, gondolom, m agok a  tettek eléggé  
szó lanak; ’s ugyanezért növekedett csodálkozásom, midőn gróf 
Széchenyi a’ pesti Társalkodó 71dik számában, érdempolczáról 
leszáll van , tollát beteg epéjébe mártja s azzal elleneit bemocs
kolja. É s itt már csodálkozásom a’ lehető legmagasabb fokot éri 
el. Olly férjfiak, kiknek rendeltetésök, harczaikat nemesmódon, 
czimeres vérttel, sisakkal és láncsával vívni ki, Smith és Adum- 
kint fognak e veszekedni’? — Készemről, noha épen nem fog
nék csodálkozni, ha ezen őszinte nyilatkozásom szinte egy vas
kos választ vonna maga után, részint mivel a „fogadatlan pró
k átorára  magam sem ügyeltem **), részint, mivel az illyes repli- 
cák most Úgy is napirenden vannak, — csupán ezeket kérdezem: 
valljon e ’ lapok, ’s általában a’ magyar hírlapok, arra vannak e 
szánva, hogy ideacsere és véleményigazitás által műveltséget és

*) Itt szükséges megegyezi»,, hogy z’ kerdeees értekezés es»k 
folytatása több már tavaly megkezdett, hasoncr.rau s csak tá r 
g y a k  nem személyek körül forgó értekezéseknek. A s t e r k .

Olly velős és mérsékelt ítéletek, millyekkel -  mb — ur e’ lapo- 
kát már többször gazdagította, soha sem jöhetnek z fogadatlan 
prókátorság’ osztályába. ^ **ei '

October* 4.

igaz felvilágosodást terjesszenek, vagy pedig arra, hogy ben
nük egymást személyességgel rongáljuk ’? czéljok e' lapoknak az e 
valljon, hogy újabb elkeseredett partokat szüljenek, vagy hogy 
a’ voltakat egymással kibékítsék? az e czéljok, hogy egy még 
szabadabb sajtóhoz utat készítsenek, vagy hogy véleményinket 
s nézeteinket rabbilincsbe verjék? az e, v ég re ,  hogy az érde
met, akárhol és akárkié legyen az , koszom jótól megfosszák, 
vagy hogy az önkénynek és bálványoknak áldozzanak? — Va
lóban az utóbbiakat tenni fe l ,  egy nagylelkű ’s a’ szabadságot és 
rendet egy ütt szerető nemzethez egészen méltatlan dolog volna *).

— mh —

Köz szavazatjogérti zajgások.
A’ radical, de mérsékelten radical E .r a m in e r b z n  illy fel- 

irású, értelmes kézzel dolgozott, czikkely áll, mellj bizonysá
gát adja, milly kevés viszhangra talál az angol nép’ műveltebb 
osztályaiban a’ követválasztásbani k ö z  szavazatjog’ kívánsága. 
A’ czikkely többek közt ezeket mondja: „Azon, az alkotmányos 
törvénykönyvekben olly sokszor felállított, népi szószékekben 
(hustings) ’s parlamentekben ismételt tétel, hogy a’ választójogot 
az adófizetésnek megfelelő kiterjedés illeti, kétségkívül a’ köz 
szavazatjogra fogna vezetni, minthogy az adófizetés, közvetve 
vagy közvetlenül, mindenkire kiterjed. Mégis e’ köz szavazat jog- 
nak nehezen fogna védszónoka akadni , ki közőnségesítési java- 
lata mellett némelly kivételeket meg ne engedne, ’s a z t ,  mit 
k o z  szavazatjognak nevez , inkább vagy kevésbbé ne korlátozna. 
Kevesen vannak, kik mindjárt előre az e m b e r i s é g’ f e l é t ,  t. i. 
a’ nőket,  ki ne zárnák; mindnyáján kizárják pedig a' kiskorúa
kat ’s elmebetegeket. Sokan meg’ nagyon is ingatag módosításo
kat javainak; p. o. hogy minden, kiolvasni 's írni tud, választ
hasson , de a' milly kiterjedt volna ezen választási jog , meg 
sem volna általányos; a z ,  ki írni és olvasni tud, egészen meg 
van arról győződve, miképen jogos és politirai az, hogy az írni 
és olvasni nem tudó a’ választási jogból kizarftssék, holott ez 
nem kevésbbé tartozik adózni. Valamint tehát az írni es olvasni 
tudó az ezt nem tudót kizárja, úgy maga ollyaktól, kik egyebet 
is tanultak még mint rsak írni és olvasni, mint nem eleg ertel- 
mességű ’s ennélfogva a’ nyilvanyos iigyekkeli bánás szükséges  
kezességével nembíró fog tekintetni. A’ kérdés tehát f o k o z a t i  
kérdés, ’s eldöntésénél a’ vezérfonal nem, mint hamisan all it tá
tik , azon e lv , hogy m i n d e n ,  a’ törvény’ megtartására kötele
zett, e’ törvény’ hozatalánál szavazattal hírjon, hanem azon elv, 
hogy csak ollyaknak legyen szavazatjoguk, kik nyilvanyos ügyek
ről ’s ügyvivő férfiakról ítélni képeseknek tartatnak. Miért, kér
dezzük a’ köz szavazatjog’ védszónokait, miért tagadjak meg e

* )  A’ jelen pó r’ actái »’ nagy publicum’ kezeiben vannak. ítélje mez 
ez, t á rg y a k  körül indíttatott  e az v agy  személyességgel ? melly ik 
fél lépett lege lőször»’ személyességek’ mrzejére, clmrllozvén a ’ t á r 
g y a k a t  ? mellyik hágta által a ’ szabadabb sa jté ' kor látáit  illet
lenségekkel és 'm eg tám ad áso k k a l?  ’s végre , mellyik kiváat  ön
k én y t  követni  ’s bálványáldozatokat nyern i?  —  A p e r ,  mint 
mondáin , nyitva »11; nem re t teg ek ,  » i t  itelet »1» bocsáttn i.

’  A' tn trk .
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jo^ol a’ kiskorúaktól? miért a tanulatlanoktól? mindenekelőtt 
pedig miért az asszonyoktól? Az utósóra nézve azt fogják felelni: 
az asszonyok’ érdekei férjeik ’s atyáik által képviselvék; de szá
mos hölgy van ám férj és apa né lkü l, és sokan ezek között jó
szággal is bírnak, melly a’ törvényhozás’ befolyásainak ki van  
téve,5 's e’ mellett e l é g  é r t e l e m m e l  ’s b e l á t á s s a l  i s  bírnak 
arról, a’ mi érdekűket illeti, ítélni. Hogy a’ választójog a’ szellemi 
tehetségeknek bizonyos fokát feltételezze, annak szükséges voltát 
G u i z o t  az újabb statusokban!- democratiáról irt értekezésében  
jelesen fejtette meg. Megmutatta, hogy egy nép’ puszta, vegyítet-  
len akarata még nem képezheti egy képviseleti rendszer’ fenéktal
pát, sőt inkább, hogy ez akaratnak olly polgárok’, kik a’ tudat
lanság’ salakjából kiemelkedtek, értelme ’s jogérzete által kell 
vezéreltetnie. Szerencsére az illy polgárok’ száma a’ müveit sta
tusokban nem csekély , ’s A n g o l -é s  Francziaországban főereje 
a' k ö z é  p o s z tá  ly  b an  találtatik fel. Nézetünk változhallanul 
áll: a' küzszavazatjoghoz közértelmesség kívántatik m eg ;  az 
e^yik épen olly óhajtandó mint a’ másik, ’s minden lépés a’ nép
oktatásban előhaladás ama’, még most igen messzefekvő, jóhoz. 
E ’ e z  é l ’ e l é r é s e  a’ m o s t  é l ő  n e m z e d é k b e n  m i n d e n  
o k o s  r e m é n y ’ h a t á r a i n  k i v ű l  f e k s z i k ,  a’ hozzáközele- 
dés hatalmunkban áll, ’s mindazon őszinte népbarátoknak is, 
kik a' köz szavazatjognak most ellene szegülnek , tisztében áll, 
buzgósággal oda törekedni, hogy a’ választási joggal nem bíró 
sokaság, ezen joggal bírásra neveltessék , mellylől őt most, ér
telmiségének hiányos állapotja mellett, távoltartani az okosság  
parancsolja. Kekünk Angliában nincs olly tág mezőnk mint Ame
rikában, mellyen a’ tévedés nagy kár nélkül lefuthat; a’ mi tör
vényhozó arénánk tele van hatalmas gátkövekkel ’s akadályokkal. 
Midőn azonban a’ köz szavazatjognak ellene szegülünk, semmi- 
kép sem vagyunk a’ választásjog’ jelen korlátozásával ’s még 
kevesbbé jelen elosztásával megelégedve. Most is mint minden
kor mindinkábbi kiterjesztetése mellett vagyunk, azon arányban 
t. i . ,  mellyben a’ nép’ értelmessége ’s műveltsége terjedez. 
Azok közt,  kik a’ választás’ korlátáit ostromolják, sokan van
nak, kiknek fel kellene vétetniük ’s kik a’ legrémítőbb támadók
ká válnának a’ kizártak között, ha pedig fel vétetnének, a’ rend
szernek jeles védőivé leendnek. Kagyobb, legalább józanabb válasz
lóságra van szükségünk, ollyanra, melly ki legyen tisztulva ab
ból, mi a’ mostaniban elromlott,  megifjuljon méltó létrészek ál
tal, mik belőle most kizárvák, hogy a’ várőrséget a’ kivülrőli 
nyomások ellen hatalmasan segíthesse. Ha a’ jelen választóság  
megmarad, gyengéivel ’s részbeni rothadásával, akkor a’ válasz
tórendszer erőtlen leend, a’ várat a’ kapuin tomboló nemválasz
tók' tömege ellenében megtartani. A’ választóság’ nagyobbításá- 
tól vonakodni azon félelemből, mert az új szavazókat a’ népből 
kellene venni, épen olly képtelenség, mint vonakodni egy had
sereg kiemelésétől a’ népből, a’ néptőli félelem miatt. Minden 
kizáró characterű rendszerben igen könnyű dolog támadókból ba
rátokat alakítni, midőn az ember őket a’ rendszerbe felveszi. 
Kern gáncsolhatjuk a’ választójogból kizárt munkásosztályt 
azért, mert abban részesülni kíván; törekvésük érette, mint 
sok más törekvés, jó lehet, habár a’ képesség  reá! két
séges. Egyszersmind igen jól tudjuk, miképen egy in tés ,  hogy 
a köz ellenség kezére ne dolgozzunk, itt a’ légbe veszne.  
Az önfejűségnek nem lehet tanácsot adni. A’ munkásosztálynak 
nagy része kétségtelenül el van határozva, erejet az ország’ 
birtokérdekei ellen megpróbálni. Ők ezt megteendik ’s látni fog
já k ,  milly gyengék; de ezen tapasztalásnál a’ nyilványos hitel 
és műipar fájdalmas lökést szenvedend. A’ régi mese a’ gyomor
ról ’s a’ többi tagokról hozatik alkalmazásba. A’ kezek me*

akarják a’ rest gyomortól szolgálatjokat tagadni, de egy illy 
felkelés következései könnyen előreláthatok: a’ munkások' so
kasága árthat ugyan a’ munkaadóknak, de a’ legnagyobb kárt 
mégis önmagának szerzi. Elválasztva minden birtokos osztályok
t ó l ’s ellenmondásban v e lő k , a’ tömegek milsem tehetnek ; csak  
szalmalüzet gyújthatnak, mellynek hamujában saját szorgalmok’ 
veszteségét  együtt siratandják.“

É s z r e v é t e l e k
Petrichevicli Horváth L á z á r  u rn á k ,  a’ Századunk’ 64, 6’5, 67. és 68ik 

számaiban megjelent Levéltöredékeire,#).

A’ fenidézettek’ folytatásában mondja P .  11 . L .  ur: „Ennek  
pedig fő oka a’ szerepek’ be nem tanulása, innen aztán a’ sok 
furcsa gyarlóság, mellynek te is, én is itt-ott néha megbotrán- 
kozva, nevető tanúi valánk: innen az a’ határtalan coquetteria 
a’ sugólyukkal, és innen az a’ szomorú é lv eze t ,  a’ színész’ aj
kából lepergő minden szót második kiadásban hallani, még a’ 
páholyok’ leglávolabbikából is. — Minap, képzeld csak Emilia! 
a’ főváros’ színpadján illyen scandalum ! — Hinkoban, L e n d v u y  

(Hinko) az őt üldözendő Fülöp grófot (Fáncsyt) fenszóval szó-  
lítá ki a’ színfalak közül ; ez nem volt e l é g : Hinko (kedves  
Markittájával vállán) szaladni kezd, ’s látván, hogy még sincs 
kitől ü ld ö ztessék , m eg-m egáll ,  ’s újra csak m egá l l ,  ’s vissza-  
fordúl , privát, de hallható szókkal uszítni a’ grófot maga után. 
— A’ jámbor t á n c s y n a k ,  ki felejté néhány perezre pünkösti fe
jedelem ségét ,  ingyen s e ’ juta eszébe üldözőbe venni a’ derék 
Lendvay-párl.“  Kekem nem szándékom szinbirálóval, mig leg
alább magam színész le s z e k ,  csatázni; ha bírálata csupán játé
kom’ helyes- vagy helytelenségéről szó l:  de P. H. L. ur itt a’ 
becsületről szólott. — Azzal, mit mondott, ezt mondta ki: Fáncsy  
egy olly himpellér, ki mint színész, annyira ingyenélő a’ világon, 
hogy nem csak szerepe’ szavait nem tanulja, de m ég szerepé
nek a’ szinen szükséges cselekvéseiről is megfeledkezik. —

Hogy a’ szerep-nem-tudás színésznél legundokabb dolog, 
hogy legnagyobb akadálya a’ szini előadás’ jó sikerének, ki fog
ja tagadni? E s ha a’ sugólyukkali coquetteria P. H. L. állítása 
szerint egészen igazi: nagyon szomorú dolog! D e  hogy azon co-  
quettek között én magam valék a’ legméltóbban felidézhető pél
da, én különösen azon megrögzött semmirevaló, ki e ’ megro-  
vatást érdem ié, én azon himpellér, ki csak annyira lelkiismére- 
tes szini előadásaiban, hogy a’ játék’ folyamaljában elfelejti sze 
repe’ szükséges cselekvéseit: bajosan hiszem, hogy P. H. L. 
meg tudná mutatni. —

A ’ magyar haza’ publicuma, melly engem ism er ,  és szini 
munkálkodásimat nagyobb figyelemmel kisérte mint P. H. L., tudja 
mennyire szoktam kötelességeimről megfelejtkezni. — Pesti szí
nész-intézetünknek pedig mind elöljáró mind játszó tagjaira hi
vatkozhatott), ha nem én valék e egyik, ki több társaimmal együtt, 
személyes érdekem’ feláldozásával is, egész  lélekkel mindig azon 
igyekeztem , hogy a’ magyar szini előadások’ érdeke, mind sze l
lemi mind anyagi tekintetben, minél sikeresebben haladhasson? 
Kern én valék e egyik, ki a’ szerep-nem-tudást annyira üldözém, 
hogy nem egyszer nyilványítám, miszerint ollyat, kit e’ kárhoza- 
tos gyarlóság b é ly eg ez ,  a’ színről letiltanék? — Ha P. H. L. le
véltöredékeiben ezen üldözgetést érti,  midőn azt mondja: „Ko-  
ha színpadunkon mint hallatszik nagyon divatba kezdőnek jőni

# )  Ezen „Észrevételekből“ csupán az itt kiszemeltek látszottak ne
künk a’ dologhoz tartozóknak és közlésre méltóknak. A’ szerk.
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az egymást felváltó üldözgetések“ : úgy minket meg nem szé-  
gyenít. D e  én tudom, micsoda syren dalolá neki e’ romanze-ot.

Mi a’ felhozott scandalumot illeti,  ha én felebarátim’ hite
lével olly könnyen játszanám, mint P. H. L., egyszeribe ki tud
nám magam’ m enteni; de nem teszem : mert azt más’ rovására 
( é s  pedig nem igazságtalanul) kellene lennem, és én még igy is 
kimélőbb akarok lenni mint P. H. L. —  Most csak annyit kívánok 
mondani, és azt becsületszavamra, hogy a’ scandalamauk én 
oka nem valék, és hogy pünkosti fejedelemségemről nem néhány, 
de egy perezre sem fe le jt kezem meg. —  Ha P. H. L. gyakori szo
kása szerint akkor is a’ színpadon édelgett volna: személyesen 
m eglátható, hogy nem minden úgy történik az álfalak illegett, 
mint a’ néző gondolja. — D e ezt m ellőzve, ha P. H. L. csak 
egy kissé akart volna igazságosabb lenni, Hinko’ előadatásakor, 
mint midőn Levéltöredékeit irta: úgy bizonyosan észreveszi,  hogy 
én mennyire b eteg ,  bádjadt voltam, mennyire rekedt, hogy szó- 
lani’is alig bírtam, úgy hogy másnap is már kihirdetett szere
pemben Lendvaynak kellett helyettem fellépni, sőt azután is a’ 
gyengeségem ben történt megerőltetésemből származott rekedt
ségem  miatt tizenkét napig föl sem léphettem : és akkor tán a’ 
történt hibát, ha akarta, gyengeségem ’ rovására is irhatá vala; 
de ezt ő nem akarta, ö csak scandahmol akart felhozni a' 
magyar színpadról, és ha ez épen közelében nem lett volna: 
genialis költői talentuma tán teremtett volna egyet.

Továbbá, ő a’ hibák' okait a’ szereposztás’ helytelenségé
ben k eresi ,  és még azt is kitalálja, hogy ez a’ szinigazgutast 
illeti, és valódi bölcseséggel még azt is elmondja: „Olly lényeges  
feltétele ez a’ jó sikernek, hogy nélküle minden egyéb hiábavaló
ság.“  — Ez ig a z ,  all is feldönthetlenül, csakhogy nem ollyan 
móddal, mint P. II. L. hiszi. — E ’ tárgy azonban legbajosabb 
probléma is ,  m e l ly e t— kivált színházunknál, és épen az idü
lten, mellyben P. H. L .  értekezett —  ügyesen megfejteni, 
igen szép feladás lett volna. L esz  alkalmam erről majd máskor 
többet és alaposabban szólani, most egyedül P. H. L. okoskodásai
ra térek vissza. —

A ’ mit az énekbeli tárgyakról szó l ,  arról nem akarok be
szé ln i,  elvből nem. — D e P. H. L. nem bírja megfogni, hogy 
lehessen ,,a’ fiatalra festett és öltözött valóban is fiatal L. fi. az 
idősbnek látszó M. Julidnak, még (quod plus) Fáncsynak is 
édes anyja?“  Gyönyörű észrevétel! Comme il faut!

L á m , lám! Hogy itt még P. H. L.-nak nem jutott eszébe,  
hogy ha anyaszerepében íiatalabbnak látszott mint kellett, az 
nem a’ szereposztó’ hibája, mert hiszen ő maga, egy kissé alább, 
mondja: „Aztán látnád csak , be szépek e’ fiatal vénasszonyok, 
mint kikenik-fenik magokat, hogy fűződnek, hogy öltözködnek, 
hogy hajlonganak, hogy kacsinganak; szóval, miképen tesznek 
m eg ők mindent, miszerint minden egyébnek látszassanak, csak 
ne véneknek.“

Ezt én nem azért idézem itt fel, mintha L. II.' rovására akar
nám a' szereposztót mentegetni, mert hiszen én azt úgysem hi
szem egészen úgy mint P. H. L. mondja, csak figyelmeztetni 
akarom őt arra, mennyire következetes ő ,  és mennyire érti a' 
szinmüvészetet gyakorlatilag, midőn nem bírja megfogni, mint 
játszhatik L. 11. anyaszerepekel, és pedig csak a legkönnyeb
ben hárítható külsőségek m iatt;  pedig tapasztalható, hogy szí
nész nem csak tudhatja , hanem tudnia is kell individualitását 
megtagadni, hogy a 'közönség  elámittassék. Szerinte (iurli- 
nak 13 éves leányka kell ,  Dánielnek.i az őrökségi egyezésben 
80 éves férj f i , Schakspearé Falst a ff ]Ánzk épen olly pohos bő
ihez. Gyönyörű combinatio!— Ugyan mondaná meg P. H. L.,

szerinte hol szerzünk H u g o  V i d o r  ( lu a s im o d o jira .  színészt, ki 
az ő kivánata szerint, külsőleg is megfeleljen szerepének? —

Továbbá, L. II. felett igy sopánkodik: „Szegény feje! ha 
ő most illy ifjantan Kántornét kénytelenítletik személyesítni“ , ’stb. 
— En azt nem tudtam , hogy Kántoráé maga magát és nem sze
repeit személyesítette a’ színen, és hogy L. Rózának, most nem 
Kantomé szerepeit, hanem Kantomét kell játszani. — Mennyire 
bírja L. 11. a’ derék, jeles Kántorné', az általam is igen tisztelt 
művész Kántorné’ helyét kipótolni, azt elitélni nem az én dol
gom; de hogy a’ derék művész Kántorné’ érdemét, kit P. H. L. 
mint maga is mondja, nem ismer, nem úgy kell szóba hozni, 
mint ő teszi (noha odavetjük is neki a’ t ia y y  epithetont), az 
bizonyos; és ehhez ismét olly tárgyismerettel szólott, mint többi 
criticai töredékeihez. — Lesz idő, és abban ember, ki Kántor
né' ügyében, több tárgyismerettel és tagadhatatlan érdemeihez 
méltóbban fog szólani.

IVagy buzgalmában tovább haladva, egy a' színi ügyre üdvös 
befolyású fenyítékről elmélkedik; e z :  b e z á r á s ,  v a g y  m in t

n á lo k  s z o k tá k  m o n d a n i ,  á r e s fo m .t (— lm, érdemes olvasó, ki van 
tálalva a' nagy probléma, mellynek megfejtése által P. H. L. 
kimutatta azon utat, mellyen színi haladásunk kellő dicsőségét 
el fogja érni.

Hogy ró sz , vagy kötelességéről megfelejtkezett embert 
be szoktak zárni, azt én is tudom, és kivételt a' színészre nézve 
sem kívánok; de itt szeretném mégis tudni, mit kívánna P. H. 
L. a' bezáratással különösen elérni? Azt e :  h o g y  s z i n t  e lő a d á 

s a in k  m ű v é s z e t i  e g y s é g ' b é ly e g é i h o rd o z ó k  l e g y e n e k ? — Azt 
bajosan hiszem, hogy elérné vele! — Hiszen ha azt hiszi, úgy 
azt is hiheti, hogy Thorwaldsenből minden szorgalom nélkül 
épen olly nagy művész-szobrász lett volna, csak kedvhiány’ 
esetében több Ízben be kell vala zárni.—  Ila e’ mód elősegíti 
művészi haladásunkat, úgy csak széltiben be kell csukni mind
nyájunkat, i g y ,  igazán hiszem, s e n k i  sem  f o g j a  s z é g y e n le n i . 
Én minden héten hatszor becsukatom magamat, és örömest; 
mert könnyebb utón csakugyan nem fogok magamnak művészi 
nevet szerezhetni.

Én tudok m agam is eseteket, hogy jeles művészt becsuk
tak, de azt nem tudom, hogy az művészeti szempontból történt
vo|na. __ Hogy pedig valakit kötelessége’ elhanyaglasaért, vagy
törvénysértésért bezárjanak, az megtörtént, még mielőtt P. II. 
L. é  n a g y  p h i la n th r o p ia i  r e n d s z e r t  f e l t a l á l t a  v o ln a .  —  Itt a’ 
regényíró megint egy kis regényességet akart, mellynek fósze- 
mélye lett volna e g y  n a g y  m e n y k ü  h o rih o rg o s  s z í n h á z i  h a jd ú  !

Én tudnék egy rövidebb javító módot a’ színművészei’ szá
mára; az igaz kevésbbé lenne regényes: t. i. m in d e n  s z ín é s z t ,  
k i  h iv a tá s á n a k  te h e ts é g e ih e z  k é p e s t  m e g fe le ln i  n e m  tö r e k s z ik . 

k iz á r n é k  a '  tá r s a s á g b ó l .  —  így már legalább a’ színházi hajdú* 
fizetése, és a börtön’ építésének költsége is meg volna gazdál
kodva. -----------  M n c s y  h u jo s .

niíigvíu’ magányos jog coinincntíUoríiinftk
s z e l l e m i  c h a r a c t e r i s t i c  áj  a.

E g y  ré g i nxagyar jo g á s z tó l .

(Vege.)

Láttuk a’ magyar magányos jog’ commentatorainak e ‘ rövid 
átnézéséből, melly sine ira et studio Íratott, hogy az l lu .z ty ’ 
idejétől fogva kevés haladást tett. Majd épen azon sorsa volt, 
mint Németországban a’ római jognak, melly Hevuccius' idejé
től fogva nem ment előre, mig a hires, még élő, göttingai pro-



■

649

fessor Hugo azt gondviselése alá nem vette. D e igen jeles mu
tatványát adta a magyar magányos jo g ’ szellemi kidolgozásának 
dr. Bfalder Károly (egykor a’ keszthelyi Georgiconban a’ ma
gyar magányos úrbéri jog ’ tanítója): „J u s  Georgicum Regni Hun
gáriáé et partium eidem adnexarum“ (Keszthely 1820. CXXXA I 
és 528 lap, nagy 8-r.) czímű becses munkájában, melly a’ ma
gyar magányos jogban nagy csorbát pótolt ki. Verbőczy a’ job
bágyoknak földesuraik iránti jogviszonyairól „de Villanis“  czímü 
czikkelyében igen keveset mondott. Kittonich’ tervéhez nem tar
tozott ezen tárgyról értekezni. H u szty ,  ki csak Magyarország’ 
négy karairól értekezett,  e’ tárgyat hasonlókép egészen kihagy
ta. Kelemen e’ tárgynak ugyan egy különös czikkelyt szentelt, 
de csak annyiban értekezett róla, a’ mennyiben a’ jobbágyot és 
a’ főldesurat Magyarországban legszorosabb értelemben, a’ te- 
mesi bánságnak (mellynek különös urbáriuma van) kirekesztésé
vel,  illeti, ’s csak a’ Corpus Jurisban előforduló törvényeket és 
a’ Maria Theresia által Magyarországnak adott urbáriumot hasz
nálta. Az igen fontos úrbéri instructiókat és resolutiókat, vala
mint a’ királyi ultimátumokat, mellyek által a' Corpus Juris’ sok 
tételei módosíttatnak vagy egészen m egszüntetnek, az urbá
riuméi pedig közelebbről meghatároztatnak, felvilágosíltatnak és 
uj szabályok által k iter jesz ten ek , sem K elem en, sem követői 
nem használták. A’ különös munkák pedig , mellyek a’ There
sianum urbáriummal és a’ magyar jobbágyok’ ’s földesurak’ vi
szonyaival foglalatoskodnak, részint ki nem elégítők, részint ro- 
szul sültek e l ,  részint nem tulajdonképeni jogmunkák. C s a u -  

s u n s z k y  J. B. „Extractus synopticus punctorum et paragrapho- 
rum benigni urbarii“  (1 8 0 7 )  czímű munkája csak a’ magyar ur
báriumnak (a’ bánsági, tót- és horvátországi urbárium nélkül) 
szóról szóra kiirt pontjait, mellyek a’ két úrbéri instructin' ha
sonlóképen szóról szóra kiirt szabályai által meg vannak magya
rázva, betűrendben foglalja magában. P a t / l y  Károly’ bővebb 
munkája „Constitutio Kei Urbarialis Regni Hungáriáé opera et 
studio Caroli Pauly“  (B écsben , két kötet. 1817. XXXII és 672 
lap. 8-r.) invita Minerva Íratott; mert benne sem opera, sem 
Studium, sem systema nem találtatik, miről minden alapos jo g 
tudós meggyőződhetik, ha a’ munkának csak kis részét olvasni 
vagy a’ tárgyjegyzéket átnézni akarja. Az egész  munka ször
nyű elmeszülemény, melly Magyarországban szinte mint a’ 
külföldön kedvetlenül fogadtatott, de mellyel ú gy ,  mint a’ ter
mészeti szörnyek (monstra) a’ múzeumokban megtartatnak, a’ 
19dik századi magyar jogliteratura’ szörnyritkaságául a’ nyilvá- 
nyos könyvtarakban meg kell tartani. Ege ur’ úrbéri kontarmun- 
kája „Compendium benigni urbarii et editarum eatenus alíissima- 
rum Resolutionum, in usum Advocatorum, Comitatensium et 
Dominalium Officialium et Communitatum“ (Sopronyban 1820 .8 .) ,  
melly előfizetés’ utján Pfahler’ munkájánál csak kevéssel elébb 
jelent m eg , csak szóról szárai kinyomtatása a’ pristaldok által 
a’ keszthelyi Georgiconban kidolgozott (az urbáriumot magyará
zó) füzeteknek, mellyeket E ge ur engedelem nélkül adott ki. 
Brechler német munkája „Urbarialregulation oder Richtschnur 
der Ingenieurs zur Regulirung der Unterthanen im Königreiche 
Ungarn“ (Kismarton, 1804.) hiányos és felületes, azonkívül té
velygő ’s hibás elvekkel bővelkedik. A ’ genialis de excentricus 
Berzeviczy Gergely’ munkája „D e  condilione et indole rustico- 
rumin Hungária“ (Lőcse 18 0 6 . ,  4 -r .) ,  melly német fordításban 
Bécsben (báró Hormayr’ históriai, geographiai és statistical Ar-

chivumában), Göltingában és Tübingában jött k i* ) ,  philanthro- 
piai, cosmopoliticai és statisticai, nem pedig jogi tekintetben van 
írva, ’s benne nem kevés tévelygő ’s hibás állítás találtatik**).  
A ’ magyar jogban alaposan jártas Pfahlernek tehát igaza volt, 
midőn férfiasán irt élőbeszédében ezt állította: „ V es t ig ia ,  quae 
sequerer, nulla inveni. Manuscripta et libri, quae exstant,  aut 
nullo sunt ordine scripta, aut nullo fere , videlicet alphabetico, 
nihilque exliibent, praeter verbotenus descripta et truncata prae- 
cepta, sine omni spiritu , verba igitur, et praeterea nihil.44 T u 
dós Pfahler urnák (ki most Keszthelyen tisztség nélkül in otio 
philosophico a’ tudományoknak és a’ szép természetnek él) re
mek munkájában alaposság uralkodik, továbbá sze l lem , rend
szer, helyesség a’ fogalmakban és nézetekben, v ilágosság és ért
hetőség az előadásban, velősség  a’ hibátlan Írásmódban ***).  
Megbíráltam ezen remek munkát a’ bécsi „Jahrbücher der Lite
ratur“  czímű folyóiratban, 1826.,  75 —  87. lapon. Csodálkozom  
rajta, hogy Pfahler’ derék munkáját sem az országos Küldöttség  
(az úrbéri tárgyban), és az országgyűlés, sem az uj (1836diki)  
urbárium’ következtében kiadott úrbéri könyvek’ írói (p. o. Hob- 
l i k  Márton „Enchiridion legum urbarialium 1 8 3 6 “ , — „V ilágo
sító és rendszeres előadása az 1836diki úrbéri törvényeknek, 
legközelebb az ügyvédi vizsgálatra készülők’ és tanítván)i’ sza
mara készítette S á rv á ry  F e r e n c z ,  Pesten 1 8 3 7 “ , — , .Manu
ale legum urbarialium Anni 1 8 3 6 ,  scripsit Joannes Csap lories 
Viennae 1837. 8.“ ) nem használtak ’s Pfahler példája szerint az 
úrbéri törvényi tudományos rendszerben elő nem adták. De elég  
Pfahler’ munkájáról, már manum de. tabula!
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K  Ü 1 Ö n  C Z.
. Januarius’ lén  halt meg Irland’ egyik kerületében C . he lység’ 
plébánosa, ki a’ következőkkel bírt: 4 5 0 0 — 7000 font sterling- 
nyi jövedelemmel évenkint. E gy inasa és egy szolgálója volt, 
kiket minden este külön maga zárt be. Utolsó dolga volt minden 
este a’ házat megkerülni , kutyáit lánczaikról leoldani, és pus
káját kilőni. Éltét következő különös módon veszté  el. Januar, 
tjén fölkelt, hogy inasát és szolgálóját szobáikból kibocsássa;  
a’ kutyák, őt üdvözlendők, neki rohantak ’s a’ pap egy kád víz
be bukott, honnan nagy hasa miatt ki nem vergődhetvén, befúlt. 
Hasztalan lármáza seg ítség  után, minthogy a’ bezárattak ki nem 

-jöhetének. Utolsó szavai voltak: „Vigyázzatok mindenemre, 
hogy ki ne raboljanak!44 Volt 30 papi palástja, 100 pár ezombru- 
háia (nadrág), 100 pár csizmája, 400 pár czipője, 80 parókája, 
ámbár mindig csak saját hajaban járt;  58 kutyája, 80 kocsija, 
83 ekéje, ámbár egyet sem használt; 50 nyerge a’ nélkül hogy csak  
egyet is hasznait volna, és olly sok pálezája, hogy egy kereskedő 
50 ftot ígért érettek; továbbá 60 lova, 200 fejszéje, 210 lapátja 
és ásója, 74 létrája és 249 borotvája. —

* )  Magyarországban munkája meg volt t i l tva,  Bécsben pedig nem.
**)  Berzeviczy’ tévelygő állításai ellen í r t a k : báró M e d n y  á n s z k y  Ala

jos, K a z i n c z y  Ferencz és R u m y  Károly. A’két utolsó B erzcviczy- 
nek bizodalmas barát ja ,  de mindkettőnek ez volt je lszav a :  Amicus 
Plato  ’stb. Berzeviczy jól tu d ta ,  hogy mindkettő ellene i r t ;  mégis 
barátjok m a ra d t , ’s harag  nélkül, ámbár hevesen (mint minden 
forró cosmopolita) , védelmezte magát Horm ayr’ Archívumában. 
K á r ,  hogy a ’ philanthropicus Berzeviczy 183b‘dik évben már nem 
élt (megholt 1821. évben),  mert örömmel tapaszta lta  vo lna , hogy 
a ’ magyar parasztok az 1836diki úrbéri törvény által azon k e d 
v e z é s e k n e k ,  melly7eket nekik oha jta ,  n a g y  r é s z é t  valóban meg
nyerték.

***)  Csak igazat mond Pfahler ur élőbeszéde’ 8dik lapján : „ Ig i tu r  co- 
nabar partes disjectas in ordinem redigere et nec te re ,  definitio- 
nibus notiones c laras  reddere ,  basque enuclea re , fontes diversos 
i n te r s e  comparare , et quid juris statui debeat,  ex ipsis distincte 
et accurate deducere, antilogias conciliare, aut tollere, diversas 

lacunas ,  quoad eius fieri po tu i t , ex principiis juris  generalibus 
supplere , spiritum legum accuratius pervestigare, philosophicaque 
interpretatione lit teris mortuis vitám indere, verbo molem legum 
indigestam scientitice, ut d icun t , pertractare.“  Az egész munka 
bizonyítja ,  hogy szerzője sem hazu g ,  sem hirvagyas.

P ozson yb an .
A l a p ú á  és s z e r k e s z t i  Orosz Józse f.  —  N y o m t a t j a  i f jab b  Schm id  A j t la l



Kérdések
doctor Schedel Ferencihez mint a’ m. academia’ titoknokához.

A’ Figyelmező’ 3Tdik számában, agy szinte többi hírlap
jainkban, örömmel olvastuk a’ magyar academiának múlt hó’ 
elején tartott nagy-gyűlésében végzett dolgait ’s nyilványítotl 
határozatait; csak egyben — engedjen meg érte ezen általunk 
is mint minden hazafi által tisztelt testület — lehetetlen vala a’ 
nyomban kifejtendő okokból meg nem ütköznünk. Az ütközés’ 
köve t. i. azon pont, mellyben tudtunkra adatik, hogy az 1837re 
a’ természettudományokból kitűzve volt jutalomkérdésre beér
kezett f e l e l e t e k  közűi a’ 100 arany jutalmat dr. B a l o g h  
Józsefnek „ ' S z i k e s  v i d é k e k é r ő l  irt munkája nyerte el. 
Első haj itt az-, hogy f e l e l e t e k  érkeztek be és vétettek vizs
gálat alá,  nem f e l e l e t ;  a’ második pedig az, hogy dr. Ba
logh Józsefnek a’ „S z í k e s  v i d é k e  k“-ről irt munkája i s vizs
galat alá vétetett; merthogy az, miután felvétetett’s a’ többi közt 
a’ vizsgálók’ okainál fogva legjobbnak találtatott, a’ koszorút 
elnyerő, ez legkisebb baj sem, a’ költőnek ama’ szavai szerint: 
Dem Verdienste seine Kronen! ^

Az első bajt illetőleg, mult martius’ 20dikán ezt adá köz 
hírül a’ titoknok: „Folyó évi martius’ 19dikeig, mint határnapig, 
a’ szinte 1836-ban kihirdetett természettudományi feladásra: ké
szíttessék bármelly magyarországi, hozzá kapcsolt tartományok- 
b eli, vagy erdélyi terjecfelmesb vidék’ természettudományi leí
rása — egy, illy jelmondatú pályamunka érkezeit: Des princi- 
pes simples et uniformes gouvernent F univers, mellynek tár
gya : „H a z á n k ’ Kar  p á t i n a k  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  l e 
í r á s a “ . A’ jelen köz ínség okozta körülmények’ következésé
ben, a’ méltós. másodelnök ur’ rendeléséből, a’ társaság’ ülé
sei utóbbi intézkedésig fel levéli Függesztve, az előszámlalt pályai
ratok jeligés leveleikkel együtt 11 rendes és levelező tag’ jelen
létében egy nyalábba bepecsételtettek az academia’ és két tag’ 
pecsétéivel, ’s tisztügyre vételig a’ levéltárnoknak adattak által. 
Pest, mart. 20. 1838. Dr. Schedel Ferencz, titoknok.“ (L. H ír
nök , 25. sz.)

Áll tehát az, hogy mart. 19dikeig, mint az academiától kitűz
ve volt határnapig, csak egy természettudományi pályamunka 
jelent m eg, u. m. „Hazánk’ Karpátinak természettudományi leí
rása“ ; következőleg, minthogy az academia e pályakérdések 
körül azon rendszabályt követi, hogy ha csak egy felelet éikezik 
be a’ kellő formaságok’ megtartásával, legyen az bár olly si
lány , hogy kinyomatást se érdemeljen — mint már adta magát 
illyen eset elő — annak a’ jutalom múlhatlanűl kijárjon, az emlí
tett jutalmat ennek, t. i. a’ Kárpátok’ leírásának, mint a’ határna
pig egyedül érkezettnek, kell vala okvetlenül elnyerni, ügy lát
szik ,°érezte ezt akkor maga a’ kisgyülés is, mert jóllehet, mint 
láttuk, elég számos volt, senkinek sem jutott eszébe a’ munka’ 
egyedülisége ’s igy minden esetrei megjutalmazandósága ellen 
szót emelni, vagy ha tálán valaki emelt volna is , nem volt s 
nem is lehetett annak semmi sikere, ’s a pályairat, a többivel 
együtt, teendő használatig, azaz vizsgálatra kiadatásig, a le- 
véltarnok’ őrizete ala- bocsáttatott. Vem- leh ete tt,  mondjuk , a

munka egyedülisége elleni felszólalásnak semmi sikere, mert az 
egyedüliség csak akkor lehetett volna a’ kizáratásra vagy ma
sok bevárására némileg plausibilis ok, ha meg lehetett volna 
mutatni, hogy a’ munka csakugyan rósz, úgy de erről jogosan 
csak a’ még k i n e v e z e n d ő  birók,  kik a’ munkát  mart.  20- 
kán mé g  t á v o l r ó l  s e m l á t t ák ,  Ítélhettek ’s igy hozzá nem 
is szólhattak. De szólhattak volna bár, a’ jutalmat el nem moz- 
díthaták \ala, mert mint mondók, egy pályamunkának minden 
esetre jutalmaztatnia kell, ’s az academia nem húzhatá ki ma
gát e köz szabály alól: Pátere legem, quam tuleris. —

IVem volt tehát egyéb mód e’ munkának a’ jutalomtóli elej
tésére, mint az, ha a kitűzve volt határidő (terminus praeclusi) 
feldöntetnék , későbbre tétetnék ’s az ezen pótlék idő alatt ne
talán beküldendő pályairatok közt találtatnék egy, melly belső 
jóság miatt előle a’ pálmát elragadná. És íme — a’ határnap fel- 
dönletett, a’ jutalom másnak Ítéltetett.

Aem akarjuk feszegetni, van e a’ heti ülésnek (kisgy ülések
nek) hatalma, nagygyűlés által határozottakat, miilyen a’ határ
idők megállapítása, akarmelly esetben és szín alatt is feldönteni 
(ez a’ legelső kérdés, melly et ezennel dr. Schedel Ferenrzhez, 
mint a’ társaság’ titoknokához, intézünk), hanem jogunk van, azt 
feszegetni: milly fontos okok bírhattak az április’ 2dikán, két hét
re az előbbi után, tartott heti ülést arra, hogy a’ nagvgvülés 
által megállapított pályahatáridőt egynéhány héttel megtoldja, 
kitágítsa ?

Megfelel erre a’ titoknoki jelentés az említett napról, azaz 
april. 2dikáról. „Minthogy — úgy mond — a’ folyó évi acade- 
miai jutalmakra készült pályairatoknak magok idején bekül dhe -  
t é s e  a’ közbe jött bu d a p e s t i  áradás  ’s az ez á l ta l  meg-  
gát l ó  tt vá s á r i  k ö z l e k e d é s ’ következésében többekre néz
ve lehetlenné válhatott: e’ rendkívüli ’s valamint előre láthatlan, 
úgy el sem mellőzhető akadályok’ tekintetéből a’ m. t. társaság 
mai kisgyülésében mind a’ törvény- és természettudományi, mind 
a’ drámái pályamunkáknak mart. 19- és 24dikén eltölt határide
jét méltányosnak ítélte ezennel máj us ’ l j e i g  kiterjeszteni, de 
úgy hogy azontúl semminemű ürügy alatt munka el ne fogadtas
sák, valamint minden jövendőre netalán húzható következtetés 
nélkül. Pest, apr. 2. 1838. Dr. Schedel Ferencz, titoknok.“ 
( Hírnök . 30. sz.)

Az itt felhozott okok’ semmisége — megengedjen ismét a’ 
kisgyülés — a’ legelső pillantásra kitűnik. Mondatik, hogy a’ 
munkák’ kellő idejéni beküldhelete vagy netalán át adhat óta  gá- 
toltathatott meg a’ budapesti árvíz ’s az ez által elakasztott vá
sári közlekedés miatt. De egyik ok sem állhat. A’ beküldést 
nem akadályozhatta árvíz, mert ez hirtelen jött, előre nem lát
tathatott ’s az ország’ csak igen csekély részét borította el és tet
te járhatatlanná, úgy hogy minden, akar közel, akar távol vi
déki író pályairatát akar korán, akar későn bízvást útnak indít
hatta. azaz beküldhette, mert az arviz, az előre nem lathatott 
árvíz, Pestet csak mart. l-4dikén s igy a’ határidő’ eltölte elolt 
csak n e g y e d n a p p a l  borította el. Hiszen a’ vásárra jóval az
előtt. az ország’ és a’ külföld’ minden tájáról oda gyűlt kereske
dőket ott lepte az arviz, ezek tehat olt voltak ’s velük a bekül-
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dőli kéziratok. — De a kéziratok’ átadatásdt sem gátolhatta 
az árvíz, mert az hamar lefolyt, ’s magán a vég határnapon, 
u. m. mart. 19dikén (annál inkább 24 dikén, a’ drámákat illetőleg), 
már eléggé akadéktalan volt erre Pesten a’ közlekedés. Az egyet
len, gondolható ’s e’ végzést némi okkal motiválható eset tehát 
az, hogy egy vagy más pályairat beküldelett ugyan, de 14-diké- 
ig be nem adatván, épen a’ veszélyesb négy nap (mart. 14 18)
alatt bármi módon az árviz’ s az ár\iz szülte zavaroknak maita- 
léka lett. Úgy de ezen, valamennyire plausibilis okot a’ titoknoki 
jelentés egy szóval sem említi; úgy de illyes veszteséget a kéz
irat’ beadásával netalán megbízott vásári alkalmak’ egyike sem 
jelentett be k é t h é t a 1 a 1 1  a’ társaság’ titoknoki hivatalánál, 
következőleg illy veszteség’ feltételére ’s igy e’ miatt a’ határidő’ 
nieghoszabbítására józanul nem volt ok. ’S kérdés, valljon az itt 
érdeklelt esetben is a’ csak apri l .  2 di kán köl t  titoknoki je
lentés által elérethetett e azon czél, hogy az illető kézirat’ be
küldője, ennek elveszéséről megbízottja által értesíttetve, azt 
idegen kézzel újon lemásolva az academia’ titoknokához m á j u s ’ 
1 -j e i g újra bekiildhesse ? —

A’ második bajt illetőleg: ország szerte tudva van,  hogy 
dr. Balogh József a’„Szikes vidék ek“-ről irt munkáját e’ czím és 
saját neve alatt a’ hírlapokban hirdette, de elég részvevőre nem 
találván, azt ki nem adhatta. Kérdés már most: ha dr. Balogh 
József ezen olly r é g ó t a  k é s z  munkáját csakugyan pályázásra 
szánta (mit nevének és a’ czímnek már megtörtént tudatása után 
józanul nem tehetett), miért nem ment az be Pestre mart. 19- 
dikeig, melly vég napig csak egy illy nemű pályairat jutott az 
academia’ titoknokához, még pedig sokkal távolabb vidékről mint 
Pesthez a’ Kunság? — Kérdés másodszor: mikép fogadhatta 
el a’ bíráló küldöttség e’ pályairatot (dr. Balogh Józsefét) vizs
gálata alá, holott annak kihiresztelt Íróját a’ czimből gyanítható 
’s vizsgálata alatt akaratlanul is az iró’ neve ’s annak az acade- 
miához ’s egyéb mindennemű viszonyai szükségképen előtte le
begtek ’s ítéletében elfogulttá tevék? Mert hiszen azon menek
vés , hogy más is irhatolt a’ szikes földekről nem csak Balogh 
József, ’s ezen iratát a’ p ó t l é k  n é g y  hét  a l at t  versenyre 
be is küldhette, — minden ember- és biróismerő előtt siiány, 
helyt nem álló.

Mindezeket összevéve, engedje meg dr. Schedel  Ferencz, 
mint a’ magyar tudós társaság’ orgánuma, hogy hozzá a’ kellő 
és kielégítő felvilágosítás’ biztos reménye alatt a’ következő fő 
kérdéseket intézzük: 1 ) A’ hírlapokban közlött ’s imént idézett, 
de egyszersmind ki is forgatott okokon kívül, micsoda okai le
hettek még az april. 2 dikai heti ülésnek a’ pályairatok’ beküldési 
határidejének nieghoszabbítására? 2) Mi által lehet a’ publicum j 
előtt megfoghatóvá tenni, hogy dr. Balogh József régóta kész kéz
iratát a „Szikes vidékekéről mart. lödike előtt pályázni be rtem 
küldötte, aprilisben pedig bekiildötte? 3) Végre, nem véli e a’ 
titoknok ur, hogy ha e’ két kérdésre tökéletesen kielégítő felvi
lágosítás nem érkezik, akkor a’ „Hazánk’ Karpátinak leírása“, 
mint a kitett szabályszerű határidőre egyedül beérkezett pálvai- 
rai szerzőjének joga van , a’ jutalmi száz aranyat, mellytől nem 
jogosan esett el, nem ugyan az academián in corpore, hanem 
az april. 2 öikai heti ülésben jelen volt 1 1  tagon, kiváltképen pe
dig a kéziratokat „bírált testületen“ törvényes úton is követelni 
és megvenni?

A mikép ezekre titoknok ur felelni fog, a’ szerint intézend- 
jiik további nyilatkozásunkat

(Beküldetett.) Jobb ßggelö.
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Ifjabb Furkács Tamás’ levele
apjához Monosbélbe*).

Édes uram atyám! — Már több hete, mióta Pesten vagyok, 
s még nem vett tőlem egy sort is; megvallom, pirulva gondo
lák erre, mert tudom milly serény levelező volt uram atyáin, 
annyira, hogy levelei külön könyvben nyomtatva jelentek meg. 
Hát a’ hoszű csodálás, nézés és tudakozódás után gondolom 
csak lesz mit Írnom, ’s annál hoszabb levelem, minél később 
fogtam hozzá. Uram atyám megparancsoló, hogy csak országos 
és tudós dolgokról írjak, meg akarván mutatni a’ világnak, hogy 
mi palóczok is értünk efféléhez, mit eddig sokan nem hisznek; 
de hagyján — lássunk a’ dologhoz. Még azon nap, mellyen 
uram atyám Pestről elment, kávéházba mentem; együgyű pa- 
lócz létemre azt vélém, hogy a’ mi kívül szép, annak belől is 
ollyannak kell lenni, s azért először is a’ legfényesebb újsághoz 
nyúlék, ez a’ „ Hí r n ö k “ vala, álolvasám, de java csak a’ vé
ge felé volt, ezen czim alatt: „ Ma g y a r  h í r l a p o k ’ he t i  
s z e m l é j e “. Mondhatom, már tettem némi haladást az újított 
magyar nyelvben, de a’ s z e m l e  szót nem érthetőm, nem tör
tem hát a’ névén soká fejemet, hanem olvastam; no de ekkor 
látott volna uram atyám, nem tudom azt mutattam-e arczomon, 
mit lelkemben éreztem ; de olvasás közben azt gondolám, hogy a’ 
monosbéli kocsmában vagyok egy sereg mátrai bicskás között, 
elhülve tekinték körül, de a’ biliárdok ’s a’ fényes márványozat 
meggyőztek, hogy pesti kávéházban ülök, e’ szerint csak a’ 
het i  s z e m l é b e n  kelle a’ bicskást keresnem, ’s ott meg is le- 
lém ő kémét, mert ebben az egy két lapban „l epő k é s ,  ha
z u d s z ,  g a z e  mb er“ olly kereken ki voltak írva, mint azt csak 
csárdában lehet hallani; már ezen elbámultam, ’s csak úgy 
magyarázhatám meg magamnak a’ dolgot, hogy — mint az új
ságból kitetszett — Cs a t ó  Pál  ur mallett, midőn ezt irá, épen 
kupa volt, ’s pedig valami Daulnay Sándor’ kupája, mellyet ő 
egy bizonyos 25 urnák a’ fejéhez akart ütni, ’s alkalmasint, hogy 
szobáját össze ne piszkolja, előbb kiitla belőle a’ bort. ítéljen 
e’ felől uram atyám a’ mit akar, de én nem bírtam a’ dolgot 
máskép megfejteni. ’S itt jutott eszembe mit tehet az a’ s z e m  
l e!  szó, azt t. i., hogy Csató Pál ur ha illyeket ír, maga előtt 
is szégyenli magát és a’ szemét /esüti. Azonban mind ezek any- 
nyira csodálatosak voltak előttem, hogy eltökéléin principáli
somhoz menni ’s tőle kérni fölvilágosílást. Keni leltem otthon, 
’s mig haza jőne, egy az asztalon fekvő könyvet kezdék olvasni, 
e’ könyv spanyolból volt németre fordítva’s teli képekkel, czime 
magyarul ez: D on Qu i x o t e  de la Ma n c h a ,  az  e l mé s  
l o v a g ’ é l e t e  és  t e t t e i .

Azt mondom: ezt a’ könyvet olvassa, a’ ki nevelni akar, 
csodákat fog benne látni.— Azon Don Quixote’ fejében egy egész 
darázsfészek döngött, ő azt hitte, hogy a’ világ most is teli 

jván még, mint Brunszvik’ és Stilfrid’ idejében, griffek, sár- 
i kányok, óriások és tudja a’ manó miféle szörnyetegekkel, ’s erős 
szándéka volt ezeket kiirtani, a’ világon minden igaztalanságot

* )  L. Athenaeum. 26. szám. — Lapjaink ugyan illynem ű  czik- 
kelyeket valamint eddig nem közlőitek , úgy ezentúl sem fognak  
közlen i, de ezen e g y , első és utolsó, esetben jónak láttuk kivé
telt tenni, részint mivel e’ levelek , kivált a’ Munkácsy űré, va
lóban igen m ulatságosak, r é sz in t’s leginkább, mivel az athenae- 
umbeli, minden lehető okoskodásnál erősebben mutatja, mennyire 
zavarodtak meg és sülyedtek le ezen urak , kik az illyen feg y 
vert is jónak , épnek v é lik , ’s kik midőn minden irói morál’ leta- 
posásával másnak akarnak ártani, mást nevetségessé tenni, észre  
nem v esz ik , hogy önmagok alatt vágják botorul a’ fá t , önmago
kat teszik  nevetség’ és méltó m egvetés’ tárgyaivá.

A ’ s z e r k .
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helyre hozni és minden bájtjává tenni. Hlyen roppant munkához 
azonban eszes szolgára volt szüksége, megszólíta azért egy 
Sancho Pansa nevű embert, de ez eleinte sehogy sem akará 
hinni a’ meséket, mellyeket a’ lovag való gyanánt tálalt elébe, 
de végre elcsábíttatva Don Quixote’ Ígéretei által, ki Sancho 
Pansát, hű szolgálatjaiért, szigetekkel, grófságokkal ’s más 
kincsekkel vigaszlalá, beszegődött; ’s a jutalom’ reményében 
— bár eleinte vonakodva — mégis végre igent monda, ha ura 
a’ szélmalmokat óriásoknak, a’ bortömlőket holmi pogány törö
köknek, s az üstsúroló szolgálót hyrkániai herczegnőnek nézte. 
Ezen könyv annyira elfoglalt, hogy a’ szemlét is elfelejtém, ha 
történetből néhány számai nem hevernek principálisom’ asztalán, 
átolvasám ezeket is. Egyikben — minden dicsekedés nélkül — azt 
mondja Csató Pál: hogy ő a’ szemlében (?) „már eddig is több 
józan ideát terjeszte el, mint Vörösmarty minden drámáiban in 
complexu.“ Aha! gondolám magamban, hát a’ „lepökés“ és a’ 
„hazudsz, gazember“ bizonyosan Csató Pál ur által terjesztett 
józan ideák, bár Daulnay Sándor’ átkozott kupája, melly épen 
a’ gazember előtt áll, nem symboluma a’ józanságnak.

.Ilyen gondolatok tölték fejemet, ’s már jó későn lévén, 
nem vártam tovább principálisomat, hanem haza mentem és le
feküdtem. Ke csodálkozzék uram atyám, hogy álmomat irom 
meg, de az igen nevezetes volt. — Ugyanis álmomban x'igy tet
szett, hogy a’ Hírnök’ szerkesztője Don Quixote’ képében Csaló 
Pál ur’ szobájába lépett, ’s igy szólítá meg őt:

„Ismeri kegyed Don Quixotet?“
C s a t ó  ( boszonkodva) .  Hogy’ kételkedhetik azon?
S z e r k .  Hát engem ismer?
C s. Kegyedet nem.
S z. Én, tudván milly számtalan haszonnal áraszták el Don 

Quixote’ tettei századát, eltökélem magamban a’ 19-dik század’és 
hazánk’ Don Quixoteje lenni. Kévém Balásházi (?) Orosz József.

C s. ( '-nyájas édesen mosolygvaJ. Már úgy ismerem édes 
kegyedet. Tessék leülni.

Sz. Kegyed ismervén Don Ouixolet, tudja, hogy neki egy 
Sancho Pansa nevű hű fegyvernöke volt, illyeski nekem is 
szükséges, kegyedet néztem ki ezen czélra, ’s most itt vagyok 
kérdezni, felvállalja-e a’ szolgálatot?

Cs. Fejtse ki magát jobban, mi ellen akar küzdeni?
S z. A’ mai világban csak hírlapokban és hírlapokkal har- 

czolhat az ember: én tehát a’ magyar újságok ellen fogok me
zőre kelni.

Cs. Hát ezen háborúban legyek én kegyed’ Sancho Pan- 
sája? Azonban tudni fogja édes kegyed, hogy Don Quixote 
Sancho Pansának szolgálatáért valami gazdag alkirályságot, 
vagy legalább egy szigetet ígért.

S z . (hirtelen). Ezek nem a’ 19-dik századba illő jutalmak, 
én pedig, mint mondám, ennek Don Quixoteja vagyok , hanem 
korunkhoz illőleg fogom kegyedet jutalmazni, határozott fizetés
se l, mellyet hónapról hónapra nyugtatvány mellett felvehet.

Cs. Ez mind igen szép, de csak szeretném édes kegyed 
tacticáját ismerni.

S z . Ezen tekintetben mint okos vezér majd kiadom én pa
rancsaimat minden alkalmas időben. — Azt azonban már tud
hatja kegyed, hogy a Rajzolatokkal szép barátságban elek, te
hát igyekezzék ezen barátságot fentartani es erősíteni.

Cs. Kérem, már az nem lehet, mert én egész Pesten ’s 
akárki előtt nem csak azt mondtam a Rajzolatok szerkesztőjé
ről, a’ mit Daulnay Sándor kupája mellett mondott, sőt mind 
azt, a’ mit részeg kanászok kancsóik mellett mondhatnak, ezt 
udja a’ világ.

S z . Kern tesz az semmit, az mar elmúlt, kegyednek bizo
nyosan jó fizetése lesz nálam, aztán sapientis est consilium mu- 
tare in melius, és kegyedről úgy is ezt mondják, hogy csak az 
állhatatlanságban állandó.

Cs. O Sie falscher Siebenzehner! hogy a’ szivére tud be
szélni az embernek. Isten neki hát, hiszen Sancho Pansa is sok
ra igent mondott ura’ kábaságaiból, bár nem hitte is, én elfoga
dom ajánlását, együtt harczolunk.

S z. Az utolsó csepp téntáig!
Cs. Az utolsó csepp téntáig!
S z. Áll az alku !
Cs. De a’ mint látom, édes kegyed azon nagy csatára igen 

gyengén van fegyverkezve, csak egy linialist látok kezében.
S z. Hiszen én azért fogadtam fel kegyedet, hogy harczol- 

jon, a 19dik század' Don Quixolejához igy illik, nekem elég a’ 
linea fegyverül, én avval kegyed’ papírosat szépen meglineázom, 
’s kegyed szépen rendesen fog írni ezen lineák után, érti?

Cs. (kedvetlenül morog magában) .  Keni bánom, erre is 
rá állok.

Sz. Hát indulhatunk kalandjainkra, kegyed hozzon magá
val papirost, jó hegyes tollat ’s kifogyhatatlan kalamárist.

Csató ur legelőbb is papirost adott uj principálisának, ki azt 
hamar meglineázta 's aztán utnak indulának. Csató Pál ur azon
ban igen elfogúlva lévén uj hivatalában, Daulnay Sándor’ kupá
ját — melly, mivel gyakran más argumentuma nincs, mindig asz
talán áll — köté kalamáris helyeit a’ nyeregkápába, és tollát, mint 
hajdan a’ peleskei nótárius (ki, mellékesen mondva, legalább is 
volt ollyan hires ember mint Balásfalvi Orosz József és Csató 
Pál urak együtt véve) a’ kalapja mellé dugá. — Így láttam őket 
utnak indulni, minta’ szomorú alaknak két keservesen jó kedvű 
lovagát ’s mentek mendegéltek az észnek ó-perencziája felé, inig 
nem Csató Pál ur egyszerre nyergére pillantván, ott látta Daul
nay Sándor’ átkozott kupáját, ’s benne ténta helyett sz. györgyit 
tündökleni: „Hát te örök rém gyanánt üldözöd lépteimet?“ kiál- 
ta fel boszusan, ’s a’ kétségbeesésben, melly ben volt, kiürité a 
nedvet, ’s épen egy pocsolya mellett ballagván, annak zavaros, 
sáros, büdös vizével tölté meg a' téntatartóvá alacsony ított hires 
kupát, ’s azzal írja most a’ szemlét, melly e’ szerint tiszta nem 
lehet. — Ekkor lárma támad ablakom alatt ’s én felébredtem. 
Ebből elhiheti édes uram atyám, hogy idővel mégis válhatik va
lami belőlem, miután máris olly tudós álmaim vannak. Keni so
kára reményiem még többet irhatok; s addig is jótévő kezeit csó
kolván, örök fiúi tisztelettel maradok édes uram atyámnak

Pesten, September’ 20. 1838. engedelmes fia
F ü r k a cs T am ás .

Öregebb Furkács Tamás’ válasza
fia’ levelere az Athenaeumban °).

Elfajult gyermek! -  Atyák’ tévedéseit gyermekeik által 
bünteti az Isten, általad sajnálkozva tapasztalom. Pestre küldé
lek téged, hogy legyen valami belőled, 's nem hallgattam bará
tim’ és rokonid’ tanácsaira, kik olly éles belátással jósolák elő
re, miképen csak falra hányom a’ borsót, midőn belőled valamit 
faragtatni akarok. „Az ökröt ha Bécsbe hajtják is, ökör marad“, 
régi közmondás, de Isten látja lelkemet, igaz voltát rajtad ta
pasztalom. Oh! mit vétettem én, mi rósz tettet kelle elkövetnem, 
hogy illy gazfiú’atyjának lenni lön sanyarú rendeltetésem! — Kern 
az volt e szüntelen ismételt tanacsolasom: „vigyázz, kivel tár-

; • )  L. Rajzolatok, 2G. sz.
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salkodol“ , nem ezt iparkodtak e jó anyád és rokonaid fe
jedbe verni, nem ezt javasolta maga szegény együgyű testvéred 
is, ki még elég jókor átlátta, hogy veled együtt eke’ szarva mel
lé teremté Isten, ’s most itthon csárdáskodik? Azt véltem, szü
lőid’ jó czélu intéseinek több hatása lesz lelkedre; de előtted a’ 
jó nem áll tiszteletben, te elfajult vagy. Micsoda társaságba 
avatkoztál*? kikkel kötél pajtásságot? minő czimborákkal fogál 
kezet? miféle rósz lelkek közzé keveredél? A’ szidalmak forr
nak ajkaidról; a’ rágalmazásban mester levél; hazudozol ; ká- 
romkodol; derék embereket becsmérelsz; részegeskedel; min
den sorodban kupát emlegetsz ; gazságokat követsz el nyakrafő- 
re ’s ha kik gonosz hazudságaidért, roszlelkű tetteidért az ér
demlett czimmel illetnek , pulya lelked csak fecsegésben keres 
elégtételt, az ágy alá bújsz, ’s hogy a’ nem birt bátorságot bírni 
láttass’, innen larmázasz, fecsegsz, köpködsz, mint fondorkedó 
o-yáva macska a’ hősi uszkár ellen. Mi közöd neked azzal, hogy 
valakinek gazember lesz neve? Ki mit keres, azt megkapja, ’s 
’s ha mit érdeme után kapott, Ínye ellen van, elég szégyen, hogy 
csak gyermeki vinnyogással tud rá felelni, ’s a’ gazság által ér
demlett gyalázatot vénasszonyi pletykákkal iparkodik lemosni ma
gáról. De ősmerlek már téged, rósz fiú— n o s c o  te mi as ei
le! _’s hírét vevém, hogy többi alacsony tetteidhez még az
álarczoskodást is ragasztod, l a r v a t u s  in cedi s .  Ha kit a’ 
roszban dicsérni lehetne, dicsérlek téged annyiban, hogy átlá
tod, miképen elkövetett vétkeid miatt annyira utálatos neved 
minden becsületes ember előtt, hogy most kénytelen vagy álnévi 
alakoskodásokat űzni, ha szólni akarsz; de mi dicsérendő legyen 
ez átlátásban, ha az téged nem megbánásra, hanem uj alaesony- 
ságokra vezet? vagy azt véled, nincs tudva előttem, hogy te és 
korcsmabeli czimboráid hetvenkedtetek minap is káromkodólag 
egy más közönséges helyen ? Becsületes ember ny ilván szokott 
a’ sikra kiállani, ’s ezt ama’ 25 is tenné, kiről te fecsegsz, 
ha mélyen nem érzi, hogy Daulnay Sándor’ szavat csakugyan 
rá illenek. Oh fiú! fiú! Isten látja lelkemet, nem sajnálnám a’ 
sok költséget, mellyet rád pazarlók, csak látnám, hogy nem 
épen minden haszontalan; de te neki indultál a’ rosznak, ’s mi
után czimboraságot csupa romlott lelkekkel kötöttél, ki reméljen 
belőled valaha valamit? Ne esudálkozzál, hogy levelemben sze
retet és harag egymást váltják; az kel lobra bennem, ha meg
gondolom, hogy fiam vagy; emez lobban fel, ha eszembe jut, 
hogy elfajzott rósz fiam vagy.

Leveledből látom, hogy te ’s gonosz czimboráid igen dü- 
höngenek, mivel a’ „Hírnöknek“ szebb külseje van, mint a’ 
Jelenkornak, ’s minthogy mi a’ szem’ ítélete alá esik, el nem 
tagadhatjátok, kétségbe akarjátok hozni belső velősségét, melly 
fölött a’ lélek Ítél? Gyermek, hallgass! tekintsd meg azon 
embert, ki e’ Jelenkort több éven át, h a r mi n c z  (ha nem 
ne g y v e n )  e z e r  f or i nt  tiszta jövedelem mellett a’ legdur
vább papiroson — mindig szebbet szebbet ígérve, — a’ legocs- 
mányabb nyomtatással — mindig tisztábbat ígérve, — nem ki
adta, hanem odavetette drága pénzért a’ magyar közönségnek. 
Tekintsd meg ezt, ’s fontold meg, hogy az, ki nem zsugori pénz
hideglelésből tesz mindent, kevesb jövedelemmel is szebbet, job
bat, finomabbat adhat.

Mit köpködtök? mit dühöngtök? mért fecsegtek utón útfé
len? mit dobáltok sárral magatok körül ? Hiszen magatok mon
datok : „az esz az Isten“, ’s most mégis tajlékzik szátok, midőn

ezen saját Istenetek korbácsol benneteket Csató Pál’ képében? 
Ki tanított benneteket, az ész’ szavaira nyelvkiöltéssel felelni? 
okokra rágalmakkal? adatokra koholmányokkal? következteté
sekre bukfenczekkel és czigánykerekekkel ? ki tanított víni fel- 
födött sisakú ellen alattomosan, bujkálva, elrejtezve, álarczosan, 
— kicsoda? ha saját semmiségtek’ öntudata nem? Midőn Csató 
Pál Daulnay’ szavait fejetekhez sújtotta, oka volt ezt tenni, mert 
ti rágalmakat sziszegtetek ki ellene, hazug rágalmakat, dühös- 
ségtek kisajtolta rágalmakat, desperatiótokból eredő rágalmakat. 
’S ti illyesmive! az okoskodásokra mertek felelni? — Oh fiú, fin! 
te a’ kárhozat’ utján jársz. A’ bicskás és gazember *) azonban 
a’ te és czimboráidnak , kiket principálisaidnak nevezesz, fejére 
érdemetek szerint önkényt háramlik vissza hatszorosan.

’S nem pirulsz nyilván megvallani, hogy a’ pesti fényes 
kávéházban is , korcsmában és csárdában vélted lenni magadat 
bicskások közt? Gyalázatos gyermek! azt véled, nem tudjuk mi 
mindnyájan : „ n a u t a d e  ve  n t i s “ — ,,a’ sertés makkal álmodik“? 
’s ugyan mi más juthatna eszedbe, midőn társa vagy bicskás czin»- 
boráknak? Ezt a’ „bicskás“ szót jól megjegyezd magadnak czim- 
boráiddal együtt: mert ti közönségesen másra ruházzátok minden 
illy jeles találmányaitok’ megkezdését; a’ végre tartsátok esze
tekben t. i., hogy ha majd példátok után gyakrabban megfordul e’ 
szó ezentúl a’ közönség előtt, ne hazudjátok dicső szokástokkint, 
hogy nem ti voltatok feltalálói. Quo v o s  B a c c h u s  r a p u i t ?

Mit csinálsz te fiú? hiszen te humorizálni is akarsz ? witze- 
ket csinálsz? szójátékot— plane szójátékot! — faragsz? Uram 
Istenem ! mire nem visz titeket egy nagy városban bicskás czim- 
borák közt boros kupak mellett a’ desperatio? A’ s z e m l e  szót 
magyarázgatod. Igenis e’ szó : s z e m l e  annyit tesz, mint mon
dád: s z e m l e ,  t. i. hogy minden becsületes ember levonja ró
latok szemét, mert tekintetére nem érdemesít, ’s inkább a’ föld
re néz, mint rátok, mert a’ legfeketébb is fehér némelly curi- 
osus lelkek mellett.

írod egyszersmind, hogy principálisodat nem leled otthon. 
Ha principálisaid közül csak egy is valaha otthon volna, mentve 
volnánk illy megromlott gyermekektől; de hiszen az a’ legna
gyobb baj, hogy principálisaid közül csak egyik sincs soha otthon. 
Ha ezek otthon volnának, bizonyosan nem engednék meg, hogy 
olly ember’ drámáit nyilván merd dicsérni, mellyekre ők magok 
is csak lopva aggatnak illy féle dicséret-foltokat. — Almokat is 
fecsegsz nekem? mi köze jámbor embernek kupahevítette fejek’ 
álmaihoz? hiszen hogy nagy álomjárók vagytok mindnyájan, az 
úgyis világszerte elhíresztelt dolog, ezt nem szükség magatok
nak dobolgatni. Na hiszen csak jer haza! majd adok én neked 
álmokat; majd kiverem az álmot szemeidből, hogy láss ; föléb
resztelek, hogy érezd a’ valót

Most többet nem írok, mert érdemetlen vagy rá. Kérni fo
gom az Istent, adja vissza eszedet ’s térítsen jó útra, mellyről 
eltántorodál. Azt az egyet atyailag javaslom, használd bölcseb
ben az időt, mint hazudságok’ elpletykálására; hadd az embere
ket azoknak, a’ mik; hadd a’ gazt gaznak, a’ búzát pedig bú
zának. Vagy nem tudom, miért iparkodol konkolyul kelni ki, ha 
én buzául vetettelek el. Rósz emberek’ czimboraságat kerüld; 
keress becsületes társakat magadnak, ’s ne keserítsd atyai szí
vemet romlottságod által. Minden előtt tartsd eszesben a’ sz. Írás’ 
mondásait: „ne Ítélj gyermek, mert meg fogsz ítéltetni“ ; és: 
,,a’ melly mértékkel mértek másoknak , ugyanazzal fog vissza- 
mérelni nektek.“ — Küldök egyszersmind e’ levelemben öt pengő 
forintot, hogy legyen miből becsületes tollat vásárolnod; külön
ben ezentúl rósz írásod miatt is olly feddésekre tarthatsz számot, 
millyeket érdemlesz. Apád

Für kacs Tamás.

Figyelm eztetik a’ t. o lvasó , hogy ezek a’ fenemlített levél’ tu~ 
lajdon szavai.

P ozson yb an .
juta és szerkeszti Orosz Jó zse f.  — Nyomtatja ifjabb Schm id  Á /iluh .
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Eszméletek a köznép’ neveléséről.
Az embereknek három rendbeli és ugyanannyi időszaki n e- 

v e l é sö k v-agyon, úgymint: a’ há z i y a g y  gyermeki, o s k o 
l ai  vagy ifjonczi, és v i l á g i  vagy emberkori; az elsőben a’ 
szívre, a’ másodikban az észre, a’ harmadikban a’ polgári mű
ködésekhez megkívántaid értelmességre, vagyis az életbql- 
rseségre dolgozunk főképen; a’ honnan önkint-következik, hogy 
a’ két elsőbbik inkább theoreticai, az utóbbi pedig inkább prac- 
ticai nevelés lévén, amazoknál elegendők a’ szóbeli tanácsiások 
és Írott könyvek, de már itt valóságos dolgok, cselekvési gya
korlatok , polgári jógok, szabadságok és tulajdon birtokbeli vi
szonyok Irtvántatnak; mert az ezek közötti törvényszerű birako- 
zás, a’ személy-és birtokérdekek körüli ügyes forgolódás, küz
dés és súrlódás szülhetik csqk a’ polgárpályáni helyes futhatás’ 
mesterségének megtanulását, szóval, a’ polgári nevelést. Ha 
nincs v a l a m e l l y  szabadság, a’ lekötött polgár hogyan mozog
hasson? ha nincs jog, miért küzdjön? ha nincs pálya, min fusson?

A’ szorosan különválasztott polgári nevelés tehát illyen ala
pokon épülvén, legelőbb is azon főkérdés tűnik fel: miilyen 
szerkezetű országiás alatti népről legyen szó? mi legyen azon 
országiásnak főrugója, ösztöne, mellyre a’ népnevelési irányoz
ni ’s vezetni kelljen? mert ha valaki a' despóták alatt lelánczolt 
ázsiai népet, az angol, franczia vagy amerikai köztársasági né
pek’ mintájára nevelné, szörnyen elhibázná a’ dolgot, valamint 
az, ki hazánk’ köznépét akár á’ despotai, akár a’ respublcai, 
akár a’ tőlünk különböző angol vagy franczia elvekre tanítaná; 
ebből nem csak semmi jó, hanem inkább köz zayarodás, belső 
elégedetlenség és nyughatatlanság keletkeznék. —

Annak megmutatására, hogy magyar országiásunk a’ leg
jobbak’ és az emberi természettel leginkább egyezők’ sorába tar
tozik, nincs szükség hizelkedésre, sem hazaliui elfogultságra; 
mert hiszen az alkotmányos fejedelemség kiváltképen az, melly 
az ember’ mind testi, mind lelki vágyódásainak minden tekintet
ben megfelel; mellyben bármilly különböző sorsú, rangú s álla
potú emberek magoknai illendő helyet találhatnak; melly min
dennemű jó országlásokat (és így kivevőn a’ zsarnokit) magá
ban összefoghat és összeforrasztva tarthat, a -nélkül hogy 
egyik nemű testület a’ másiknak ártalmára legyen. Itt a fejede
lem , a’ mi dicső koronás Királyunk, úgy áll különböző sorsú 
népéivel, mint a’ nap a’ körülte járó planétákkal ’s eomelákkal, 
egyik kisebb, másik nagyobb körben, de mindenik külön utat 
futhat, a’ nélkül hogy egyik a’ másik’ körébe vágjon, egyik a 
másik’ futásának akadályára vagy ártalmára hasson, mert mind
egyik , a’ mellett hogy magát a’ maga körében szabadon fejtheti 
ki, a’ felséges napra néz, pályafutását ahhoz alkalmaztatja, az 
áldást magára mindenik attól várja és veszi, mindenik attól lel
kesül., attól hévül; ott pedig az áldás és élesztő meleg minde
nik testületre kellő mértékkel hintetik széllyel, az összeütközé
sek eltávolíttatnak, és mindenek a magok körében önjogaik sze
rint ótalmaztatnak. —

A’ különféle kiváltságú, rangú, rendű és állású honfiak
nak békés és e’ mellett szabad összeállására találhatnánk e ennél

helyesebb rendszert?! — Megvan itt a’ lelki vagy szellemi vá
gyódások szabad köre, a kisebbről a‘ nagyobbra, az alacsony 
lásról a felsőbbre léphetés : mi a' respüblirákban vagy épennrrn, 
vaí?y igen gyéren találtatik fel; nieg\an az ügyesebb forgóit olás 
és ipar utált a legnagyobb gazdagságra, rangra és birtokra leji- 
hetés. mi amott a köz kárhozat és czivódás' targia s t. elT.

Mennyire hibáznak tehát azok, kik ezeket meg nm» fontol 
ván, némelly az országossal ellentételben álló képzeltekkel töl
tik el a’ közönséget» holott ezr olvassuk Sz. István első korn 
nás királyfink’ intésében: „Quis graecus regeret latinos graecis 
moribus; aut quis íatinus graecos latinis regeret moribus? Id- 
circo consveludines sequere meas, tit inter tnos habcaris prae- 
cipuus, et inter alienos laudabilis*). Holott továbbá csak ezen 
erkölcsi szokások megtartása mellett lehet az, hogy az időszaki ja 
vitások, a'szükségképen megkívántaié.újítások, egyik-másik nemit 
testületnek a’ maga körébeni boldogítana, vagy ha az érdem es 
közjó úgy hozza magával, egyikből a’ másikba való áttétele is, 
maga az alkotmány’ rende és módja áltál, minden rendbontás 
nélkül megtörténhessék. — Nem kell ide a' romai praetorianns 
katonák’ vagy ozmán jancsárokJ hatalma, nem kell a’ honfi vér
től gőzölgő franczia forradalom, sent O’ Connell' lármás agi- 
talioja, — elég a’ magyar koronás fő' szelíd 's atyai tekintete, 
hazánk’ előkelő férjfiainak nemes őszintesége, egy országos, ren
dezett és csendes tanácskozás; elég országiásunk* gépeljenek 
tisztogatása , vágy a’ századok’ viharjaitól elkopott részeknek 
az idők’ kivánata szerinti megújítása olly módon, mint a’ királyi 
személynök a’ közelebbi országgyűlésen mondotta, hogy .,a' ré
gibb törvényeknek az újak fiai, a’ jövendők pedig unokái lehes
senek.“ Ezt mondja a’ .törvénykönyvünk’ legelején felidézett bölcs 
S u la m o /i is „Audi, fili mi, patris tűi disciplinam , et ne dimit- 
tas legem matris tuae, ut addatur gratia eapüi tuo, et mullipli- 
centur tibi anni vitae tuae.“ **) —

De hogy a’ szeretet és országiásunk iránt vonzó szives 
hódolás messzire ne ragadjanak, az a’ kérdés következik: mi 
legyen tehát országiásunk’ azon főrugója ’s ösztöne, mellyre köz 
népünk’ nevelését irányozni ’s vezetni kelljen ? Ezt, úgy gondo
lom, nem kell sokáig keresni, mert a’ törvények’ leikével belső 
isméretséget kötött Mo7itet(]uieu ezelőtt majdnem 1 0 0  eszten
dővel fölkereste és megmutatta, hogy a’ despotismusnak a fé
lelem, a’ respublicáknak az erkölcsösség vagy erény, az alkot 
mányos fejedelemségeknek pedig a’ becsület (becsvágy) ösztö
nük — és így ez azon főczél, mellyre alkotmányunk’ korlátjai kö
zölt köznépünk’ nevelését irányozni, vezérelni kell.

Ez á’ miilyen igaz, ollyan természetes. Minden egye* pol 
gár', sót minden rendű és rangú testület, annál nagyobb becsü
letben érzi magát, minél előbbvaló állást szerezhet maganak, 
’s minél közelebb ér a’ naphoz, vagy a’ fejedelem’ Bogáraihoz,

• )  „M elly  -görög korm ányozná a ’ latinokat görög  sz o k á so k k a l , S. 
melly latin a ’ görögökét latin szokásokka l  ? Azért Is szokása i
mat kövesd, hogy »’ magadéi k öz t  legelsőnek, az idegenek közt di
csére tesnek  ta r ta s s á l .
„ H a jo l j ,  fiain, a ty á d ’ t a n á c s á r a ,  ’e n e j á v o z z i l  anyád’ tö rv én y é -  
lö l ,  hogy megáradjon a ’ m alasz t  fejed felett  ’s megsokasodjanak 
éltednek évei.“  •



6 6 1 6 6 2

és ezen közeledéshez, előbb-léphetéshez intézi minden iparát, 
erény-ét. Vetélkedve tódulnak ezek a’ közelebbségre, a’ polgár
társaik közti kilünhetésre, és a - köz tisztességet, becsületet 
ellöknél is főlebb becsülik.

Íme előadtam röviden, mi legyen országunk’ főösztöne, 
’s mit értek a’ polgári becsületen; a’ köznépen pedig szoros ér
telemben veszem itten honfiainknak azon több milliókból álló tö
megét, melly minden kiváltságokon (privilegia) kívül, szoros 
úrbéri bánásmód alatt létezik, melly még fekve tulajdonnal nem 
birván, eddigelé ön polgári állas, élet és rendes előbbre-mozog- 
hatás nélkül, egy álló helyben tespedett. — Mellyik hazafinak 
ne feküdnék szívén ennyi millió embernek a’ polgári működés
ié ,  iparra ’s a’ polgári érzésre, törvényeink’ korláti közt lehető 
felébresztése, állásukhoz mérsékelve kitűnhető valamelly pályának 
felnyitása , és ez által élő és érző hazánkfiainak több milliókkal 
lehelő mintegy szaporítása!

E’ czélra nézve tehát én ezeket vélem jóknak: —
1 . Ha azon b e c s ü l e t ’ ö s v é n y e ,  me l l y  ős i  t ö r v é 

nye i nk’ l e l k e z e t e  s z e r i n t ,  m é g  a’ l e g a l s ó b b  h e l y 
z e t  ü e k ne k i  s, m é g  a’ r a b s z o l g á k n a k  i s f e l  v o l t  nyi t 
va,  a' v i s z o n t a g s á g o k ’ mo h á t ó l ,  k ö z b e  g ö r d í t e t t  a- 
kadál y o k tói  m e g t i s z l í  i t a t n é k ,  s ő t  az i d ő k ’ ki vána ta 
s z e r i n t  v a l a me n n y i r e  m e g  is t á g í t ha t né k .  Ugyanis:

A' népek’ vándorlása, a’ vitézséggel és karddal történt el
foglalások’ századai önkint hozták magokkal a’ véduri és véd- 
hivi (hűbéri) rendezetet (feudale systema) ’s még- a’ hazafiak 
között is a’ belső köz igazságnak karddal ’s bajvivással való ren
des kiszolgáltatását (judicia duelli), vagy — a’ mi mindegy — a’ ne
meseknek azaz katonáskodóknak országlási rendét. Későbben 
azután, dé még ezen szokásoknak folytában, legalább maradvá
nyaik között, midőn már a' vándor nemzetek megtelepedtek, a', 
szünet nélküli háborús lábon állás megszűnt, ’s az ujdon ala
pított országok, a’ magok örökös belső polgári állásáról gondos
kodni kezdettek, állítá elő a’ magyarok’ Istene hazánkat tör- 
zsükösen megalapító Sz. István apostoli királyunkat. — Kein csu
da tehát, hogy még ekkor ez az ő magyar népéről szólván csak 
ezt mondja: „Quartus decor regiminis est fidelitas, fortitudo, 
agilitás, comitas, confidentia principum, barönum, comituin, 
militum, nobilium“ * *), és igy az ország’több lakosait népnek nem 
is tartván, csak mint mellékes dolgokat, mint szolgákat és 
szolgálókat tekinti, de mégis az alkotmány’ természete szerint 
ugyanő egyszersmind bölcsen felnyitja a’ becsület’ pályáját a’ 
most érdekletl szolgáknak is, úgymint —  II. könyve’ 17ik fe
jezete szerint — a' felszabadulhatást.

Későbben ezen már országunk’ születésekor felnyittalott 
becsület ösvénye a' köznépre nézve is még tágasabbá lön, a’ 
szabados helységeknek felállítása, a' várfhelléki lakosoknak sza
badosokká tétele által, és törvényeinkben a’ servusok már colo- 
nusoknnk neveztetnek^ — De II. L lúszló alatt úgy látszik, mint
ha a köznépnek akkori boldogtalansága miatt az örökre meg 
akart volna szüntettetni, midőn azl514ik esztendei 7 ik decr.l4 ik 
és 2 ák czikkelyek alatt azon törvény hozatott:. „Lfmera ac per- 
petua rusticitate sint subjects4; hanem csakhamar az isteni gond
viselés a dicső és szelíden uralkodó ausztriai ház’ fejére tévén a’ 
magyar koronát,I . Ferdinand alatt már az 1547ik esztendei 26ik 
törvényczikkely ezt mondja: „N'eque alia res magis, ab aliquot 
anuis florenli quondam Hungáriáé nocuisse videatur, opressione 
colonorum , quorum clamor ascendit jugiter ante conspectum Dei

* )  „ N e g y e d i k  d í s z e  a V o r m á n y n a k  
k a t o n á k ’ é s  n e m e s e k ’ h ű s é g e  , 
b i z o d a l m a . “  •

a ’ h c r c z e g e k ’,  z á s z l ó s o k ’,  g r ó f o k ’, 
e g e , h  . ü g y e s s é g e  , n y á j a s s á g a  c s

— libertás (igitur) subditorum colonorum superioribns anuis qua- 
cunque ratione illis adempta restituatur“ *). Láthatjuk is édes 
hazánk'történetei között, hogy nem csak egyes jobbágyok lép
hettek ki az érdemek’ utján aljas állásukból ’s fölebb juthattak 
a’ becsület’ pályáján, hanem a’ haza iránt kimutatott hűséges szol
gálataik ’s gondos iparkodásaik után egész jobbágyi községek ’s 
helységek is közelebbedhetének a'becsület’főpontjához, az ország’ 
napjához.

De még nagyobb áldás önté el hazánk’ földnépét ezen a’ 
szelíd emberiséget mélyebben érező 19ik században, midőn Fel
séges Királyunk’ atyai kegyelme ’s az ország’ nemességének 
lelkessége által az 1832/cik évi 13ik törvényczikkely alkottatott, 
melly szerint ezen köznép az őt elzsibbasztott örökös gyámság alól 
felszabadíttaték, és igy már személyes polgári lábra állíttatott, 
sőt személyes-önállása a’ többi czikkelyek szerint némelly vagyon- 
beli tulajdon-bánhátással is gyámolíttatott.

Látnivaló ezekből, hogy hazánkban, mint becsület’ országá
ban, a’ becsületre habár keskeny is, de csakugyan folytonosan 
nyílt ösvény állott a’ legalacsonyabb sorsig köznép előtt is. — 
Újabb és örök áldást érdemlő törvényeink által .pedig már, ben 
a’ maga körében és helyzetében is, becsületpálya nyittatott meg, 
a' mennyiben személyes jogainak, becsületének ön ótalmazása, 
ingó vagyonainak, javításainak, építményeinek szabad adás-ve- 
vése, a’ javítások’ gyarapítására törekvés, telkeinek magányos 
és szabad használása, V  több effélék által, polgári súrlódásba 
’s önkint cselekvő gyakorlatba jővén, az egymás közti vetélke
désre, másoknál élőbb-haladásra, ’s mindezeknél fogva a’ becsü
letérzésre, hathatósan fog ingereltetni. — De egyszersmind lát
nivaló az is , hogy a’ tökéletes polgáriság nem csak én-b.ől, ha
nem enyém-bői is , azaz nem csak a’ személy’, hanem a’ sze
rezhető birtok’ tulajdonosságából is állván, sőt a’ polgári tisztes
ségnek legáltalányosabb ’s majd mindennapi rugója főképen ezen 
alapulván, az országlási főösztönre csak akkor nyilhalik e’ köz
népre is teljes pálya, ha (mit már országunk’ nemes kebelü rendei 
a’ közelebbi országgyűlésen czélba is vettek) valamelly hozzá 
mérséklendő részben fekvőjószágbeli tulajdonosságra is érdeme- 
síttethetnék, és már egy-két talpalatnyi tulajdonára is állhatna; 
a’ mi talán — minthogy sem országlásunk’ főösztönével, sem 
alkotmányunkkal, sem országosan hozott törvényeinkkel nem 
csak nem ellenkezik, hanem inkább erre hazánknak fölemelke- 
dettebb lelkű több földesurai a’ magyar emberiség’ és hazánk’ 
köz erejének tettleges gyarapítása’ tekintetéből, a’közelebbi idők
ben már számos példákat is adtanak — nem is -a’- képtelen kíván
ságok’ -sorába tartozik. Értem a’ megválthalásnak nem általá- 
nyosan kényszerítő, hanem mind a’ két félre nézve szabad aka
rattól függő jogát i s ; mert azon ellenvetés is, hogy erre a’ köz
nép még meg nem volna érve, annak meggondolása által, hogy 
megérni a’ melegítő szabadság’ megelőzése nélkül, ’s látni az 
előbb fel nem. tűnt világosság nélkül nem lehel, magában el
enyészik. —’

2. Ha f é ny i  t ő t ö r v é n y e i n k ,  m e l l y e k  k ü l ö n b e n  is 
újabb a l k o t á s  al a 1 1  v a gy n a k, e' t e ki n t e t r e,*u gy m i ji t 
az o r s z á g i á s ’ f ő ö s z t ö n é r e ,  a’ b e c s ű  l e t  é r z é s  g vá
mol  í tű s ar a  is k ü l ö n ö s  f i g y e - l e mme l  k i e r e s z k e d 
n é n e k .  —

Mert avvagy nem gyakori érzékeny tapasztalás e az , hogy

„ N e m  i s  á r t o t t  n é h á n y  é v  ó t a  m á s  d o l o g  a '  h a j d a n ,  v i r á g z o t t  M a 
g y a r o r s z á g n a k  a n n y i t ,  m i n t  a ’ j o b b á g y o k  e l n y o m á s a ,  k i k n e k  k i 
á l t á s a  s z ü n e t  n é l k ü l  f e l h a t  a z  I s t e n ’ s z í n é n e k  e l e j é b e .  A z é r t i s

• a ’ s z o l g a - j o b b á g y o k n a k  a ’ m a t t  é v e k b e n  b á r m i  m ó d o n  e l v e t t  s z a 
b a d s á g u k  a d a s s é k  ú j r a  v i s s z a . “
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ha némellj becsületesebb érzésű lakosok is valamellv (néha csak 
gon do! all an eltévedésből vagy gyarlóságból) hibába ’s bűnbe ké
v é id n ek , a’ megátalkodott gonosztevőkkel közös és gyalázatos 
fogházakba záratván, vagy az egész község’ láttára botoztatván, 
a reájok mért büntetésen fölül, milly egyszerre megfosztatnak 
honfitársaik előtt volt tisztességöktől, és milly egyszerre letöretik 
a’ még bennök létezett becsületérzési hajlandóság; és igy milly 
nagy különbség legyen egy megrögzött gonosztévőre és egy 
magában még becsületet érző emberre kimért csak 1 2  pálcza kö
zött is ?! —

iVem czélom itt a’ fenyítőtörvényeknek országunk’ belső bá
torságának biztosítására való hatásáról, mint magában véve is 
nagy fontosságú ’s kiterjedésű dologról, hanem csak a’ fölvett 
tárgyra, a’ becsületérzés’ gyámolílására tartozható ágazatáról 
szólani. — A’ katonaságnál, hol a’ becsületérzés a’ legmagasabb 
fokra hágott, látjuk, hogy a’ fenyítékeknek két egymástól igen 
különböző neme divatozik; egyik az, melly fenyítés ugyan, még 
pedig érzékeny fenyítés , de a’ becsületet legkisebb részben sem 
sérti vagy csonkítja meg, úgy hogy a’ szenvedő, annak kiállása 
után, mind mások mind társai .előtt előbbeni tekintetében és tel
jes becsületében áll elő, p. o. házi árestom , kárban-maraszlalás 
’»lb.; másik pedig az, melly már fenmaradandó gyalázaljára is 
válik, p. o. jérdemjel’ elvesztése, kicsapás, vesszőzés ’stb., melly 
becsületét megcsonkítja vagy egészen is elveszi.

A’ polgári nevelésre nézve is méltán ohajtandónak látom, 
hogy ha alkotandó fenyítőtorvényeink is elfogadnák ezen elvet, 
mellynél fogva hazánkban minden helyen kétféle ’s nemű foghá
zak lennének, egyik a’ tisztességes legalább illendő bútorokkal 
ellátott polgári letartóztatóhelyek, hová a' marasztaltatok mint
egy szabados formában csak beutasíttatnék, hogy a’ kiszabott 
ideig ott maradjon, nem pedig poroszlő által hurczoltalnék, melly 
zár nélkül, nem pedig kívülről lelakatolva lenne, önnön költsé
gén, módjához illő eledelt kaphatna; másik pedig az úgyneve
zett tömlöcz-félék, az eddigi rend szerint, hová már a’ szánt
szándékos, ismételt vagy megrögzött gonoszlévők záratnának el.

A’ mi pedig a’ botozásl illeti: miért ne lehetne az embere
ket e'tekintetből is , nem csak rangjoknál, kiváltságaiknál, ha
nem erkölcsi magokviselelinél ’s érzésüknél fogva is megkülön
böztetni, ’s ezáltal a’ 'becsületérzés’ gerjesztésére újabb és igen 
hathatós utat nyitni? Hiszen ha az előbbeni viharos századokban 
fenállhatolt kedves magyar hazánk a’ nélkül, hogy nemes és pol
gár lakosai (és igy csak a’ szolgákat kivéve) bot alá tartoztak 
volna: miért ne állhatna az fen szelídebb századunkban úgy is, 
hogy minden magyarországi lakos becsületérző polgárnak tekin
tetvén*, általában bot alá ne tartozzék, és a’ bot rendkívüli ese
tekben egyedül a’ baromérzésre lealacsony ult ’s máskép már nem 
javítható gonosztévőket illesse? és miért ne lehelne ezen határ- 
vonalt úgy kitűzni, hogy e’ részben az önkénynek vagy igen kevés 
vagy épen semmi helye se maradhatna? • •

A’ régibb, pedig durvább időkben is voltak még esetek, hol 
a’ pálczaütéseket legalább meg lehete pénzen váltani, mi a be
csület’ országában szinte nem alapnélküli szokás lenne; de ha 
ez meg nem történhetnék is , midőn a’ becsület egy az élettel, 
minden esetre pedig több a’ vagyonnál, ha húsz s harmincz fo
rintos keresetet Tehet felebbvltel’ utján a’ köznépnek is orvosolni, 
miért ne lehelne 20 — 30 pálezaütés iránt is ugyanazt meg
engedni? . . .  .

I\em állíthatom, hogy soha sem láttáin volna itélóbirákal, 
kik a’ kemény botozássaii végrehajtást mintegy mulat*a, s a 
\érig-verésl helyeselve ne nézték volna: de azt állíthatom, hogy 
ettől a’ szelídebb érzésűek többnyire borzadva fordultak el. Meg
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lehet, hogy amott a’ kemény törvényekhez, enütt a’ szelíd em
beriséghez ragaszkodó elv uralkodott. Én részemről leghelye
sebbnek tartom azon elvet, mellyel a’ most uralkodó svéd király’ 
Osktír koronaherczeghez intézeti, országló atyai utasításában ol
vasunk, hogy: nem a’ kemény törvények érik el a’ kívánt ezé)», 
hanem a’ törvényeknek (habárazok gyengék legyenek is) kifi- 
gást, kibujhatásl nem szenvedhető pontos es ideje-korani ki
szolgáltatása.

( Vége következik.)

Borzasztó gonosztett.
Hogy azon, Hirnökünk’ 73. számában említett nyomozat, 

mellyet Imiden városa a múlt hónapban egy, „Braganza44 ame
rikai hajón, elkövetett gyilkosság’ felfedezésére megkezdett, a 
publicumot igen foglalatoskodtatja s hogy ez az egész permene
telt feszült figyelemmel kiséri, igazoljak a’ négy fogoly matróz’ 
vallomásai (ötödik társuk mindjárt első éjjel a’ börtönben felakasz 
támagát). Ezek szerint a’ gyilkolásra a’ kapitánynak túlvitt, csak
nem a baromisággal határos keménysége és szigorúsága adott 
okot. Közepette az atlanti oezeánnak, egy viharos éjjel*, ütött 
ki a’ lázadás; viaskodásra került a’ dolog a’ hajősnép és liszt
jei közt, melly ben késekkel, bárdokkal, ’s horgonyok’ csava
rására használni szokott dorongokkal támadók meg egymást. E’ 
viaskodásban a’ kapitány és a’ fakormányos kemény, néhány mat
róz könnyű sebekbe estek. Most ez utóbbiak azt határozók, 
hogy vérükben fetrengő tiszteiket a’ hullámok közzé vessék. E’ 
felelt iszonyú birakozás támadott ; a’ birakozók gombol* agkint 
ragadának egymásba. Végre a’ kapitány ’s a’ fő kormányos le
tolattak, de magokkal egyet az ellenek közül is lerántották. 
Mialatt most a’ lázadók minden erejüket összeszedek pajtásuk’ 
megmentésére, sikerült a’ kél lisztnek is a’ hajóban megkapasz
kodni ’s arra ismét felmászni. A’ főkormányos azonnal a’ hajó 
szobába ugrott, hol a’ többi liajőbeliek, t. i. a’ hajó’ tulajdonosa, 
az alkormányos feleségestül, a’ kapitány’ neje, a’ szakács és 
egy néger gyűltek össze. A’ kapitányt ellenben, alig ért a fe
délzetre, a’ dühös lázadók újra megragadák ’s, minden csengése’ 
’s bizonyozása’ ellenére , hogy minden megtörténteket elfeled ’s 
megbocsát, másodszor is levetek. Ez ismét megkapaszkodék a 
hajóban, de az emberiségből kivetkezeltek botokkal ’s dorongok
kal csapkodák kezeit; el kelle a’ hajót eresztenie, még egypár- 
szor körül uszá a’ hajót, inig végre elbágyadva s vérét vesztve 
ezen felkiáltások közben nejéhez: „O Mary, my dear Mary4* 
elsülyedett. A’ matrózok’ egjike e’ történet’ elbeszéléséhez hoz
zá teszi, miképen e’ jelenet szivét egészen megtöré só  a hajó 
elejére szaladt, hogy a’ kin’ helyétől távol legyen. Most a mat
rózok azon voltak, bogy a hajlékba futottaktól is niegmeneked 
jeliek, ’s próbát tevének, azokat gőz által megfulaszlani, melly 
végre csöpüből és kötél-vegekből tüzet gerjesztőnek. Az ördögi 
szándék azonban nem sikerült; a bezártak folyvásli esedezései 
által végre meglágyullak a lazadók .s megegyezőnek benne, 
őket a’ nagy ésolnakon kiszállítani, a mi meg is történt. (E hat 
személy szerencsés eset által egy a tengeren czűkáló angol ba
jóba felvétetve, Hreenokban Kkócziában . parti a tétetett.) A 
főkormányos a’ szobában maradt s nem sokara megholt, ha a 
kapott sebek’ következtében e , vagy a vad csoporttól végkép 
meggyilkolva, niég nincs kinyomozva. Az isteni gondviselés 
egyébiránt nevezetesen mutatkozott e történetnél, itt védelmez
ve, amott beszólva. Valamint viharban vitetett véghez, úgy ismét 
vihar vala, melly azt dárulá. Egy elkövetett gonosztetl’ első gya
núja t.i. akkor esett a’ matrózokra, midőn este 1 1  órakor, iszonyú
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viharozás’ ellenere is elutazásukat Emdenből Brake felé olly igen 
sürgetek. Tiszta égnél egy ijly éjjeli ut nem. tünendik vala fel, 
’s a’ matrózok könnyen az ország’ belsejébe vergődheténck, hol 
ollynemü gonosztett’ gyanújába, minőt ők követtek e l, nehezen 
fogtak volna esni, A’ foglyok már most mindnyájan bevallák a’ 
teltet, miután, a’ níár minap is főczinkosnak gyanított, belga 
születésű Verbriiyye is , ezen felkiáltással: hiszen valami ró
kább mint felakasztatni úgy sem történhetik vele, mindent ki- 
vallott. Lánczokon tartatnak ’s várják Amerikába szállíltatá- 
sukat; Emdénben legalább az a’ vélekedés, hogy eziránt már 
tétettek is lépések. .

Könyvismertetés.
13  R é g i  m a g y a r  n y e l v e m l é k e k .  Kiadta a ’ m agyar  tndós tá r 

saság ,  Döbrentei Gábor mint szerkesz tő’ felügyelése alatt.  Első
kötet. Budán, a’ magyar kir. egyetem’ nyomtatása.- 4 - r .  CIV, 26;
és LXIV, 280 lap. Ára 7 for. p. p.

Az academia’ és a’ publicum’ szegénységéhez képest igen 
is nagy pompával, de mind azok’ tudományához és szükségeihez, 
mind a’ tárgy’ fontosságához méltólag jelent meg a’ r é g i  ma
gyar  n y e l v e m l é k e k ’ n y o mt a t o t t  g y ű j t e m é n y é n e k  
minden honi. nyelvbuvár és nyelvművelő által olly rég óhajtott, 
olly szívs^akadva várt ezen első, sok tekintetben hihetőleg so
káig egyetlen ’s a’ többinek alapúi szolgálandó kötete. Hála érte 
a’ magyar academiának, hála a’ körűle olly sok tudománnyal, sze
retettel és hazafisággal fáradolt számos férjfiunak (Ocskay  Antal 
püspök, L v  ezen buch er, S za b ó , Szeder, G év ay, Já sza y  ’slj>. uu.), 
’s leginkább magának a’ nyelvünk és literaturánk körül olly sok 
’s régi és nagyérdemű szerkesztőnek, kinek a’ búvárkodással 
teljes, egész nagy kötet’ folytában kimutatott tárgyismeretét, lel
kességét ’s az illyenekben mindenre, még a’ legkisebb kicsiny
ségre is, tágulhatlanul kiterjeszkedni kellő lélekismeretes pon
tosságát nem lehet eléggé becsülni, magasztalni.

Köre ezen academiai gyűjteménynek magában foglal min
dent, mi magyar nyelvű irat a’ honi keresztényedé«’ elejétől fog
va 1550ig eredetijében előfordul vagy ezentúl leszen felfedezhető. 
15501Ő1 75ig‘ már válogatás áll- be a’ nyelv’ hivatalos életének, 
fejlődésének, sajátságainak, orlhographiájának ’stb. tekintetéből; 
157 5től 1600ig pedig, mellyen túl a’ gyűjtemény nem terjed je’ 
megválasztás még nagyobb, azaz még szigorúbb. — Czéija a’ 
társaságnak e’ kiadásnál (melly hivatásának és rendeltetésének 
egyik fő és legsajátabb feladatát teszi) természetesen és legin
kább az, a)  hogy sok elavult, de jó hangzani ’s képzetű szónk 
sírjából kiemeltessék és újra folyamatba jőjön; gyökszavaink
nak és ragainknak első eredeti jelentése és szófűzeti használata, 
mennyire csak előkorunkba visszahathatunk kinyomoztassék ’s 
földeríttelhessék; b) hogy kilessenek a’ nyelv’ bővülésének és 
fejlésének sajátságai még olly időkből, midőn al és főrend csak 
nemzeti nyelvén beszélt, abban kezdett és szűnt meg szólani, ’s 
igy nyelve’ járását a’ kiilföldiség’ fordulatai el nem tarkíthaták, 
mert ez leend szükségképen a’ mi syntaxisunknak is fő alapja; 
végre c )  hogy maradjanak fen a’ nemzet’ nyelvének ezen eddig 
feltalált és még előkerülhető régi emlékei együtt, egy gyűjte
ményben, nehogy külön hagyatja, vagy magányos személyek
nél, ugy vesszenek el, -mint eddig is már hihetőleg sok, igen 
sok örökre elveszett, gondatlanság ’s hazai ezer báj és viszályok 
miatt.

Tartalma az első kötetnek: T e m e t é s i  b e s z é d  é s  kö- 
n y ő r g é s (az ismeretes Lalialuc feleym , és Szerelmes bratyin, 
a’ most már pesti m. múzeumi codexből h n c zen b tteher ur’ felü
gyelése alatt másolva ’s kőre metszetve), hihetőleg Szent Ist
ván’ idejéből; és né há ny  ó - 1  e s t am e n t omi  k ö n y v ,  hihe

tőleg 1437 — 4lben fordítva ’s a’ bécsi cs. udvari könyvtár’ 
kézirati közül legelőször híven G évay  Antal ur által másolva.

A’ két elsőt mi illeti, alig hisszük, hogy az európai ’s 
keresztény magyar beszédnek ezen eddig legrégibb maradvány! 
körül sok nyomosat lehessen bármi tekintetben is mondani vagy 
felfödözni Révain és azokon túl, mik itt rólok pótlólag elmondva 
vagy felfödözve vannak. Minden esetre pedig nagy lépés Révain 
túl ’s ezen gyűjteménynek saját érdeme, e’ két beszéd’ akkori 
leghihetőbb ’s legközelítőbb kiejtésének kinyomozása, • vagyis 
azoknak leghelyesb ’s öszhangzóbb olvasása. E’ szerint az első 
a’ pap’ szájából ákkorban ekkép hangzott volna: „Látjátok, fe
leim, szőrötökkel, mik vagymük. Isa pof és homú vágyniuk. 
Mennyi milosztben tei'ömtéve Elee (élő, azaz Isten) mii isemü- 
kötÁdamot, és odatta vola neki paradízumot házoá. És mend 
paradízumben volóu gyimöicsöktü! monda neki élnie'. Heon tilotoá 
űt egy fa gyimölcsétül. Gye mondoá neki , mérett nőm ennéík. 
-Isa ki napon emjdöl az gyimölcstöl, hálálnék hal'áláal halsz. Hal
láva holtát terömtee ^teremtő) Istentől, gye félédévé. Engede 
ördöng intetinek és evék az tilott gyümölcstől, és az gyimölcsben 
halálot evék. És az gyümölcsnek oil keserő vola í ze , hogy tor
kukat mege szakasztja vola ’slb.u —  Valóban, ki e’ halott fe
letti beszédet még most sem ismeri el magyarnak, magyartól 
írott- és elmondottnak, annak magyarságán szabad legyen vi
szont kételkednünk.

Az ó - testamentomi könyvekből szabad legyen saját olva
sásunk és mai Írásmódunk szerint szinte egy kisded mutat
ványt hoznunk fel. (Ruth, 2d. fej. 1. 5.) „Vala kedeg Elimeleh 
férfiónak vérént való rokona, hatalmas ember és pagy kazdag- 
ságbeli, Booz nevő; és monda moabitidai Rul ő napának: Ha 
parancsolsz, elmégyek a’ mezőre és gabonafőket szedek, mel
leket az aratónak kezei elhagyandnak; valahol a’ házi atyának 
kegyelmes malasztyat lelendem én bennem.' Kinek a’ felele: 
Menyny el, én leányom.’ És ugy elmene és szed vala gabonafő
ket az aratók’ hátok megélt. Történék kedeg, hogy a’ szántó
föld urat vall vala Booz nevőt, ki vala Elimelehnek rokonságá
ból. És ime, ő jő vala Bethlehemből; és monda az ara : Ur tű- 
veletek. Kik feleiének neki: Álgyon meg tégedet Ur. És monda 
Booz az ifjónak, ki az aratóknak elöltök járójuk vala: Kié ez 
lány? Ki felele: Ez a’ moabilis, ki jót vala Noémival Moa- 
bitisnek vidékéből és kéré, hogy az elmaradandó gabonafőket 
szedné m eg, az aratók’ nyomokat követvén és holvallól (reggel
től, hajnaltól) fogván m'end maiglan áll á’ mezőn, és valóbi
zony csak egy pillantalban fordólt haza. És monda Booz Rút
nak: Hallgassad leányom, ne meny egyeb mezőre gabonafőket 
szedned, se meny el e’ beiről, de egygyesséhed te magadat én 
lányimmal, és hol aratandnak, kövessed, mert parancsoltam én 
gyermekimnek, hogy senki meg ne szomoróhon tégedet, de is 
ha szomjóhazandol, menyny el az edényekhez és igyál vizeket, 
kikből is az én gyermekim isznak. Ki leesvén ő orczájára és 
imádván a’ földön, monda ő neki: Honnat az énnekem, hogy 
malasztót lelnék te szemeid előtt, és méltóinál engemet, zarán
dok némberiet, esmerned?“ ’stb. . . .

Milly gyönyörűen áll ez a’ beszéd négy száz esztendővel az 
előbbi után; de milly sokban pirítólag ránk nézve négy 6 záz 
esztendővel mielőttünk!

Minden felvett kéziratnak vagy csak első levele nyujtalik hű 
hasonmásban, vagy közepéből is az, mellyen a’ betűk’ irásformái 
változnak; a’ többi textus, különösb régi jegyek’ meghagyása 
mellett, mai betűkkel foly, mi az olvasási igen könnyebbíti. 
Minden kötethez a’ felvett darabok’ története ’s ritkább gyök- 
szaVaik’ és kilűnőbb nyelvbeli sajátságaik’ okoskodó lajstroma já
rul. — Adhatna bár az academia, mi nagy részint piíblicuniunk- 
tól függ, hova hamarabb egy második, harmadik, negyedik 
kötelet! — Csaló Fúl..

I g a z í t á s .  S z á z a d u n k ’ 8 0 - d i k  s z á m á b a n  az e l s á  h a s á b o n  1 5 d i k  
s o r b a n  , , a ’ l e g j o b b “  h e l y e t t  k e l l  v a l a  á l l a n i  , , nem a ’ l e g j o b b , “  —  a l á b b  
p e d i g  , , Smith é s  A d a m “  h e l y e t t  „ S w ift  c s  A d a m . “  E ’ k é t  ö k l 5 z 6 r ő l  1 .  
E c h o  f r a n ^ a i s ,  2 5 3 d .  s z .  f e u i l l . ;  Steift-r ö l  é s  Billrö\ S z á z a d n a k ’ 2 9  s z .

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz Jó zse f.  —* Nyomtatja Ifjabb S ch m id  AjUal.



§ 1 . szám . Első esztendei fo lyam at. 1&3&.

Gyapjumosás. »
A’ H írnök ' tavalyi 24dik számában közöltetett, mrképen kü

lönös figyelmet gerjeszte a’ gyapjutermeszlők és kereskedők előtt 
Heksch Adolf’ gy a pj ú  m o s á s a ,  ki a’ legtisztátalanabb gyapjút 
is hideg vízzel, bizonyos vegyületénél fogva, hófehérségüvé képes 
mosni, ’s hogy Pesten egy m o s ó i n t é z e t e t  is állított fel; 
melly tudósításhoz ugyanakkor a* Hírnök’ szerkesztősége’ részé
ről e’ jegyzés adatott: „Csak még az a’ kérdés, valljon nem 
szenved e a’ gyapjú’ tulajdonsága e’ mosás mellett? mert a’ for
ró vagy spanyol mosás is tiszta fehérségre hozza a’ gyapjút, de 
a’ gyámok mégis inkább keresi a’ közönséges módon mosotlat. 
Azonban lehet, hogy jelen észrevételünk alaptalan, ’s akkor a’ 
találmány valóban legnagyobb figyelemre méltó.“ — És 'ime! 
most már örömmel jelentjük a* t. ez. közönségnek, hogy e’ mi
atti aggodalmunk végkép megszűnt, és az említeti! uj ta lá l
má n y  a’ várakozást teljesen kielégítette, sőt talán felül is múl
ta ; mert S trasser  Filep és Heksch Adolf uraknak minden eddigi 
vállalatait, az uj gyapjumosásmódot illetőleg, a’ legfényesebb si
ker koronázta; mit a’ következők nyilván és tökéletesen bebi
zonyítanak , ugyanis :

Az 1837diki november’ I7kén Becsben költ k i z á r ó  s z a 
b a d a l mi  l e v é l b e n  (privilégium exclusivum), mellyet Stras
ser Filep és Heksch Adolf, az áltatok feltalált gyapjumosásra, 
ma^ok’, örököseik’ és engedményeseik’ részére öl egymás- után 
következő évre nyertek, többek közt körülbelül ezek mondat
nak: „Strasser Filep és Heksch Adolf pesti kereskedők előter
jesztették, hogy ők egy, legjobb tudalmok ’s  lélekisméretök 
szerint szabadalmazhatnak és újnak tekintendő találmányt tet
tének, miszerint mindenféle juhgyapjak, mind élő állatokon, 
mind pedig nyírt állapotban, valamint a’ juhbőrökön is (úgyne
vezett d ö g g y a p j ú ; ,  bizonyos ártatlan szer’ alkalmazásával, 
olly módon mosathatnak, hogy azok nem csak tiszta világos- 
fehér szint, hanem némi lágyságot és puhaságot is nyernek, 
miáltal á  gyapjú’ becse tetemesen emeltetik mi kiváltképen, azon 
gyapjunemekre nézve mutatkozik hasznosnak, mellyeket eddig- 
elő á  zsírtól és szennytől úgy szólván teljességgel nem lehetett 
megtisztítani; hogy továbbá e’ gyapjú mosásmód a’ legkisebb és 
legnagyobb juhnyájakra állalányosan alkalmaztatható, s felülmúl 
minden eddigi mosás- és uszlatómódot még különösen azáltal, 
miszerint ugyanaz folyóvíz’ hiányában vagy zavaros állapotában, 
ngyszinte hideg időben is szintollyan jó sikerrel használtathalik, 
mint a’ legkedvezőbb viszonyok közt, stb.u

Mennyire volt igaz ezen előadás, bőven kitetszik a mind
járt közlendő fényes b i z o n y í t v á n y b ó l ,  mellynek tartalma 
szóról szóra imez: „Alulírottak minden juhainkat, mellyek’ szá
ma több ezer darabra megy, a’ S t r a s s e r  M l e p  és H e k s c h  
A d o l f  urak által feltalált és szabadalmazott juhgyapjumosas- 
mód szerint mosattuk; ezen uj mosás sikere olly kielégítő, ho^y 
ugyanaz megérdemli, miszerint a legtökéletesb mosás módúak 
neveztessék. Főtulajdonságai következők: a) A felöl v.«szló- 
fúrdő hidegen 20 — vagy langyosan 23 foknyira,. Heauru. sz-,
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készíttethetik, b) A juhok Legkevesbet sein szenvednek, és 
sokkal jobban megkiméltetnek, mint minden eddig fenálló mo
sásmódoknál. c) A’ gyapjú olly fehérséget és selyemfényt nyer,, 
melly több külföldiek’ vallomása szerint a’ legszebb sziléziai mo
sásokat is felülmúlja; nem lesz kérges, mint némelly meleg 
mosásnál, sőt inkább megtartja természeti puhaságát és rugal
masságát. d) A’ mosása’ termesztő’ önkényétől függ, minthogy 
az a’ gyapjút tetszése szerint világos- vagy fényes-fehérre mos
hatja. Miután tehát az ezen mód szerint mosott gyapjú a* 
gyapjukereskedő uraktól kerestetett és jó áron fizettetett, va
lamint hires gyárnak, urak által is, mint a’ gyártásra s minden 
színekre tökéletesen alkalmas, ajánltatott: örömmel nyilalkoz- 
tatjuk, hogy Strasser Eilep és Heksch Adolf urak az országnak 
mind a gazdaságra mind a’ műiparra nézve lényegi szolgalatot 
tettek, minthogy, juhtenyésztésünkre ezáltal tetemes haszon fog 
háramlani, 's a’ szemrehányás a’ hiányos mosás miatt,, melly a’ 
külföldi vásárlókat eddigelő csak korlátozva engedő hozzánk jútni„ 
már ez évben is megszűnt. — Hazafitii kötelességnek tartjuk, min
den hasznos műipar-tárgyat előmozdítani ’s közhasznúvá tenni: 
ezért a’ fenirt szabadalmazott mosást hathatósan ’s kiváltképen 
honi termesztőinknek köz használatra ajánljuk. Budánr sept. 
5kén 1838. Almásy József s. k., titkos tanácsos és főispány. 
Gyürky Pál s. k. Báró Eötvös Ignáez s. k. Vegh ígnácz ». k.,. 
kir. tanácsos és nádorispányi itélőmester. Grosser János k. 
a’ piaristák’ provinoialisa Magyarországban. Kárász Miklós s. b 
Báró Vay Miklós s. k. Báró Prónay Albert s. k. Lányi Imre s. k 
B. Wesselényi Aliklős s. k. Báró Bánjfy, Pál s. k. (Iróf Zie hy 
Edmund s. k. Círóf Ráday Gedeon s. k. Földvárig Lajos s. k .,. 
cs. kir.. kamarás. (P. H.)“ — E’ mellett méltó ludyet foglalhat' 
a’ következő bizonyítvány is;: ,,A’ t. ez. gyapjutermeszlők ér 
gyapjuspeculansok által hozzánk intézett kérdésekre z valljon a 
Strasser Filep és Heksch Adolf uraktól feltalált és szabadalma
zott juh- és gyapjumosás a’ gyártásban semmi ártalmat nem fejti 
e ki? kinyilatkoztatjuk: hogy mi. már. több rendbeli gyapjút, az 
említett szabad, mosással ellátottat, vásároltunk, és részint fél 
is dolgoztunk; ’s ez alkalommal úgy találtuk: irogy e' gyapjú 
minden, gyármüvekre ’s -mindenféle festésekre tökéletesen alkal
mas, és ezért is azt a’ gyárnokok mindenkor örömest fogják 
venni. Óhajtandó tehát, hogy az említett mosás közönségesen 
használtassék, miáltal mind a’ termesztőre mind a' gyámokra 
tetemes hasznok fognak haramlani. Pesten, Jaiuis-fovéleli va
sárkor 1838. Schneller testverek- Delhues testvérek. Haliéit 
és fiai. Oß ermann Ján. Henr., cs. k.,priv. namiesti poszlngyár- 
társaság.“ Ezeken kívül még számos hasonnemii. bizonyítványo
kat olvastunk, illyenek: l)  Rainer Főherczeg lombard-velenrzei 
Alkirály (3 cs. kir. Fensége’ S c h ö n k i r c h e n  uradalma' részé
ről. Kőit jul. 29kén 1838. Aláírva: Stock Ádáro s. k., gazda
sági, tanácsos és jószágigazgató slb. -r- 2) Gr.if Gyulay Lajos 
bizonyítványa. Pest,, sept. 6. 1838. -  3) Almaty Józsefe*, 
kir. titkos tanácsos és t. n. Gömör vármegye' főispányáé. Pest, 
jul. 15. 1838. — 4) Báró Eötvös Ignáczé. Buda, jul. 14. 1838.
_ á; Gróf Zichy Lászlóé. Pest, jul. 15. 1838. — Gróf Zichy
Eőmundé. Sz.-Mihály, jun. 28. 1838. -  6; Gyürky Pálé. Pest,.
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j u). 4 . 1838. — 7) Csapó  Dániel j C ind ly  Antal, és Nagyattádi 
Czindenj László uraké. Pest, jun. 5 és 6 . 1838.

Továbbá, mennyire elterjedt inár és elterjedend jövendőben 
a’ többszőr említett üdvös találmány’ használata, bizonyítják a’ 
feltaláló urakkal juh- és gyapjumosas iránt kötött több rendbeli 
s z e r z ő d é s e k ,  mellyek közül főképen említésre-méltó e’ kettő : 
1) S z e r z ő d é s ,  egy részről báró Eötvös Ignácz ő exc., inás 
részről Slrasser Filep és Heksch Adolf közölt, mintegy 40,000 
darab juh’ mosatása iránt, n é g y  egymás után következendő év
re, t. i. 18391Ő1 1842ig bezárólag. Költ Pesten, sept. őkén 
2838. — 2) Almásy József ő exc. ’s a’ szabad, urak között,
10,000 juh’ mosatása iránt, hasonlókép 1839től 1842ig bezárólag. 
Költ Pesten, sept. 22kén 1838. — Itt egyúttal jelentjük az illető 
t. ez. közönségnek, hogy a’ többször nevezett urakkal kötendő 
szerződések’ föltételei iránt a’ H írnök ' szerkesztőségénél is min
denkor értekezhetni.

Az eddig mondottak e’ nagy hasznú fölfedezésnek további 
ajánlását részünkről fölösleggé teszik; végül azonban bátorkodunk 
juhtenyésztőinket, gyapjukereskedőinket és gyárnokinkat haza- 
filag egyre figyelmeztetni: minthogy tudnillik Stra^ser és Heksch 
urak’ uj találmányának titkát bizonyos fü vagy növény teszi, melly 
azok’ állítása szerint e g y e d ü l  h o n u n k b a n  terem, és igy ha 
e’ titok örökre nálunk maradna, általa tagadhatlanul ki fogná 
vívni a’ hazai gyapjú minden külföldiek felett az elsőséget, az 
ebből nemzeti jóllétünkre áradandó tömérdek hasznokat pedig, 
úgy véljük, nem szükséges tovább fejtegetni: igen óhajtandó, 
vajba tisztelt hazánkfiai, különösen kiknek e’ tárgy körüli köz
vetlen érdeke forog fen , a’ feltaláló urak’ említett titkát olly 
föltétel alatt, hogy az a’ külfölddel semmi esetre ne közöltessék, 
megvásárolnák!

Eszmeietek a’ köznép’ neveléséről.
(Vége.)

3. 11 a a’ b e c s ü 1 e t é r z é s a’ kö z n é p b e n  k ü l s ő  m e g 
k ü l ö n b ö z t e t é s e k  á l t a l  i s  g e r j e s z t e t n é k .

A’ becsületbeli megkülönböztetések, az előkelőségek, ran
gok, rendjelek és apróbb díszjelek valamint a’ respublicákra néz
v e  a’ legkarosabb következéseket, úgymint az országiás’ czél- 
jau! felveti egyenlőség’ feldulását, vonnák magok után: úgy el
lenben szinte azok az alkotmányos fejedelemségben a’ legna
gyobb hasznokat, az országnak virágzását szülték és szülik; 
mert ezek áltál nagyon serkentetnek a’ honfiak, a’ fejedelem és 
haza iránt tartozó kötelességbeli vetélkedésre, a’ szép- és jóban 
va'ó kitünésbeli törekedésre, egy szóval a’ legnagyobb hazafiul 
tettekre.

Hazánk’ történeteire’s eleitől fogvásti állására e’ szempont-! 
ból visszatekintve, nem lehet ugyan mondani, hogy a’ legalsóbb 
osztályú köznépnek (meliyrói itt szó vagyon) a’ becsületbeli meg
különböztetésre épen semmi ut se’ lett volna nyitva, mert hiszen 
némellyeket fönebb is említettem, és azok közzé tartoznak az 
úgynevezett, de még törvény szerint eléggé ki nem magyará
zott l i b e r t i n u s o k  és  h o n o r a t i o r o k  i s:  de mindezek, 
akár községekre, akár egyes személyekre tekintve, egyedül az 
alsó osztály ból a’ felsőbbe léphetésből állanak, magában azonban 
ezen alsó néposztály körében valamelly megkülönböztetés’ je
leit löl nem találhatni; vélekedésem szerint pedig az e’ részben 
alvó és tespedő köznépet a’ becsületérzésre ez ébresztené ’s 
indítaná föl legközelebbről 's leghathalósabban, mert ezen állí
tás: „forma dat esse rei‘*, respublicára nézve igen keveset, alkot
mányos országlásra nézve pedig igen sokat teszen, p. o.

a) Ha biráik és elöljáróik a’ minden esetre gyalázatos bo
tozás és arestomozás alól legalább hivataluknál fogva törvény- 
szerint kivétetnének, a’ nagyobb eriminalis eseteken kivül, de 
a’ mellyek miatt azonnal megszűnnének elöljárók lenni, sőt még 
valaha lehetni is. — Mert valóban visszás és orszáfflásunk’ tér- 
mészetével ellenkező, azaz a’ becsületérzést ’s talán még az 
emberi érzést is lesújtó dolog, még pedig nem csak a’ szen
vedőre magára, hanem az illető egész községre nézve is , ha 
azok, kik ámbár csekély körben, de csakugyan a’ többieket bel
sőképen kormányozni, igazgatni, vezérelni, az ország’ fenál- 
lásának egyik alapját, a’ köz adót ’s terheket beszedni, végre
hajtani kiválasztatnak, némelly polgári tévedésekért vagy hibá- 
jokért rövid utón megbotoztathalnak, a’ becstelen pádról pedig 
felkelvén, vagy a’ tömlöczből kibocsáttatván, ismét a’ becsüle
tes tanácsban folytatják előbbeni elöljárói kötelességeiket. Av- 
vagy nem lehetne e’ hibásakra nézve ezen büntetésmódnál sok
kal helyesebbet feltalálni? — De ezen tárgy’ mélyebb fejtegeté
sébe itt tovább ereszkedni nem akarok.

b) Ha a’ helybeli bíróságok általányosan behozatnának, és 
csak annyi fizetősök is lenne , hogy az ázsiai kaczagánytól szár
mazott suba, más névvel juhászbunda, vagy a’ tót szűr mellé, 
egy tisztesebb és az erkölcsi érzést annyira el nem szennyező 
posztóöllözetet szerezhetnének. Nem azt értem ezen, hogy min
den falunak legyen rendezett polgári és fenyítő-hatósággal biró 
tanácsa, hanem hogy választatnának ki ollyatén kisebb rendű ’s 
mélyebb törvénytudományt meg nem kívánó tárgyak, mint a’ 
czéheknél is divatozik, mellyekre nézve ezek is bíráskodhatnának; 
mert ki mivel gyakorolja magat, abba végre beléokúl; mert to
vábbá ez mind az itélgetö tagokat, mind az egész községet 
a’ becsűletérzésre, illő rátartásra emelné; mert végre ez által 
is sok kenyér nélkül lézengő ’s a’ meg-nem-elégedés’ kísérletei
vel küzködő növendékek h becsület’ utjara állíttathatnának. Sőt

c) Ha a’ nagyobbacska helységekben még választott lakosok 
is állíttatnának föl, a’ városokban divatozó választott polgárság’ 
néminemű mintájára, kik legalább évnegyedenkint a’ rendes elöl
járókkal a’ községnek köz dolgairól, gazdaságáról ’stb. értekez
nének. Ez nem azért lenne , mintha a’ helybeli Szükség úgy kir 
vanná, mert hiszen némelly helyeken, még eddig ugyan, igen 
kevés értekezni való tárgy volna, de a’ legújabb törvényeink által 
létre hozott rendszer’ következésében ezután több is lehet; ha
nem hogy a’ köznép ez által szoktattassék, a’ köz tárgyakra, köz 
iparkodásra figyelmezni, a’ köz előmenetelekről gondoskodni, 
egymást értesíteni, és egymás közt illendően vetélkedni.

Kinek a’ czéhgyüléseket közelebbről látni, ’s azoknak belső 
intézményeivel megismérkedni, a’ czéhbeli tagok’ érzéseit figye
lemmel kisérni alkalma volt, legjobban fölveheti, hová czélo- 
•zok e’ pontban. Látni itt mindenikben néminemű büszke érzést, 
csak azért, hogy ő már a’ köz dolgokhoz hozzászólhat ; látni, 
hogy ha a’ másik által történetből kisebbítő szóval illettetik, az 
ellen azonnal felszólal és elégtételt kér ; látni, hogy az értel
mesebbek, tisztesebb magokviseletűek, sőt öltözetüek is mások 
által mennyire megkülönböztetvék; de egyszersmind tapasztal
hatni azt is, hogy azokat, kiket körülök valamelly szerencsétlen
ség ért, sőt más nyomorult idegeneket is, segíteni mennyire haj
landók és készek legyenek, — ’s mindezek nem egyebek, mint az 
illy étén elrendezett összejöveteleknek természetes származékai.

d) Ha a’ számo» évekig ügyesen és jelesen szolgált elöljá
rók, úgy az adó’ megfizetésével ’s egyéb köz szolgálatok’ pontos 
teljesítésével magokat huzamos ideig kitüntetett lakosok, vala
melly, az ő polgári állásukhoz arányzott díszjelecskékkel, vagy 
legalább az illyenek neveinek a’ község’ házában becsület’ jeléül
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leendő kitételével megtiszteltetnének, ’s több effélék, mik csekély- [' 
ségeknek látszanak ugyan, de a becsületérzés’ fölébresztésére 
nagy következéseket szülhetnének.

4. Ha a’ k ö z e l e b b  á l l ó  f e l s ő b b e k  e z e n  l e g a l s ó bb  
r e n d ü e k k e l  is i l l e n d ő  b e c s ü l e t t e l b á n n á n a k ’s é r e z -
t e t n é  k v  e l ök,  h o g y  ő ke t  i s ú g y  t e k i n t i k  mi nt  be c s  fi
l e t  é r z ő  e m b e r e k e t ,  ne m p e d i g  mi nd v a l a me l l y  érzé- f  
k e t l e n  á l l a t o k a t .

De ezt, minthogy kinekkinek szelidebh vagy vastagabb 
characterétől függ, közönségesen szabályozni nem lehet, ’s 
annálfogva nem is a’ javaslatok’, hanem csak a’ kegyes ohajtá- i 
sok’ sorába tartozik, itt mélyebben feszegetni nem szükség, csak 
annyit hozván méltó figyelem alá, hogy a’ legalacsonyabb sorsú 
és legszegényebb emberrel is azon kimutatott lenézéssel ’s mint
egy természeti megvetéssel szólani, bánni, parancsolni, mintha 
valamelly barommal volna dolog, a’ becsületérzést mindkettőre 
nézve egyaránt lealacsonyítja ’s tapodja, és nagy kérdés, mely- 
lyikre nézve inkább’? minden esetre pedig nem a’ becsület’, ha
nem a’ páriák’ országába tartozik. — !

5. Ha az ur ak v a g y  g a z d á k  bé r be  f o g a d o t t e s e - ' j  
l é d j e i k k e l ,  s z o l g á i k k a l ,  s z o l g á l ó i k k a l  ne m a’ h a- lj 
t á r l a t á n  h a t a l o m ’ v a g y  t e l j e s  ö n k é n y ’, h a n e m a’ 
b e c s ü l e t é r z é s ’ p o n t j á b ó l  k i i n d u l v a  bánnának.

jVeni említem azon erkölcsi veszedelmeket, elfajulásokat, 
elvásulásokat, mellyek az ellenkező bánásmódból szoktak kelet
kezni, hanem csak azon kis oldalát érintem, melly a’ begsület- 
érzés’ kifejlesztésére vagy kiirtására tartozik. Avvagy nem kö
zönséges igazság e az, hogy ha a’ gazdák úgy bánnak cseléd
jeikkel , mint barmokkal, mint minden becsületérzés nélküli 
lényekkel, azokat vagy az emberi becsülettel ellenkező, vagy 
erejökön felüli munkákra kényszerítik, legcsekélyebb hibáikért 
is azonnal egész kegyetlenséggel ütik-verik, köz emberi figye
lemre sem méltatván, a’ házi ebeknek is utánok teszik, rendsze
rint a’ legcsufosabb nevekkel szólitgatjak .• nem embereket, ha
nem barmokat nevelnek; és házaiktól alacsonyabb érzésekkel , 
küldik el , mint oda fogadták’? — Pedig akár a' keresztényi akar 
a’ polgári czélt tekintvén, nem innen lehetne e legméltóbban vár
ni a’ tudatlan ’s együgyű köznépnek egy ik legbiztosabb és leg- 
czélirányosabb oskoláját, mind az emberiségre, mind a' becsü
letérzés’ fölgerjesztésére nézve’?! —

í  gy hiszem, a' népnevelésre nagy jótékonyság származnék 
abból, ha a' gazdák’ és cselédek’ viszonyaira nézve ezen tekin
tetre is kiható törvények alkottatnának, úgy hogy habár eladja 
is az Önkint bérbe állott szolga ön munkásságát, testi erejének 
illendő használását, a' kötött időre: ne szűnnék meg azért egy
szersmind köz polgári joggal és érzéssel bíró személy és magyar 
honfi lenni; azaz világos törvénnyel tartatnék fen azon különb
ség , melly egy esztendőre megvásárolt rabszolga és egy sza
badon bérbe állott esztendős cseléd között vagyon, mint ezt több
müveit országokban is láthatjuk. — Ugyan ki menjen jó példá
vá! elő, hanemha (köz föltétel szerint,) a’ műveltebb érzésű gaz
dák 's urak, és valljon ki kívánhatná azt,  hogy cselédjeink mű
veljenek bennünket, nem pedig mi azokat’? holott embertársain
kat nevelni, művelni — legszebb kötelességeinknek egyike. — 
Mai világban már kitanultuk azon mesterséget, hogy a' leg
kegyetlenebb érzésű vad állatokat, úgy a’ legszilajabb és mak- 
ranezosabb lovakat is, nem üléssel-veréssel, mint azelőtt, hanem 
szelíd velökbánássál kell megszelídíteni!

6 . H a  a’ b e c s ü l e t s é r t é s e k ’ és  s z e m é l y e s  k i s e b
b í t é s e k '  b ü n t e t é s e  a’ j e l e n k o r h o z  a l k a l m a z t a t o t t  
t ö r v é n y e k  á l t a l  s z i g o r ú b b  l ábra á l l í t t a t n é k ,  és

a l e g a l s ó b b  r e ndű kö z né pr e  is ke l l ő  a r a ny  s z e 
rint  k i t e r j e s z t e t n é k .

Hazánk’ sok százados törvényei időről időre matatják, hogy 
a magyar a’ becsületet e’ tekintetben is fő figyelemben tartotta; 
az igen régi időkben is, midőn > erbőczy’ lső része- 133dik czi- 
me szerint egy ép, egészséges ökörnek, vagv két meddő tehén
nek ’stb. becsára egy marka vagy 4  ezü»t fi>t>int volt, ugyanak
kor a' becsület’ dija 25 márkából állott, a' parasztoké pedig 5  

márkából (Kitt. 9. 2. 21. fejez.), és igy amaz huszonöt ökör árú, 
egy ökör’ árát pedig jelen időnkben biztosan tehetvén 40 pengő 
frtra, látnivaló, hogy azon törvények’ ielkezele és aránvzata 
szerint most a’ becsületsértésért ezer pengő frtot kellene fizet 
ni a mostani száz váltó fr. helyett, a’ köznépre nézve pedig 
2 0 0  p. frtot.

De ezen polgári becsületérzést ótalmazó törvényeinknek 
mélyebb vizsgálata még más különös megjegyzésekre is vezet 
bennünket, nevezetesen: nem csak hogy a’ légi, 1 0 0 0  p. forin
tot érő, 25 márka már 100 fr. papiros-pénzre leolvadtott, ha
nem még e' felett annak megkereshetése'módja is nagy oii alabb 
szállott, a’ mennyiben tudnillik a’ későbbi időkben rendre lépett 
hoszas, formás és igen költséges pörlekedés miatt, kevés em
bernek van nem csak kedve, hanem módja és ideje is, sértett 
becsülete’ dijat megkeresni, holott a’ becsületsértések a'igha u- 
gyanazon progressioval nem mennek előbbre, mellyel azoknak 
régi becsü-alapja alább száll; továbbá még ezen leszállóit becsii- 
jetdijnak is 2/ 3  része a’ bíróé, a’ megsértené pedig csak 1 J ré 
sze; ez régenten, midőn a’ rendes fizetéssel el nem látott, ha 
nem csupán a’ bírságokkal jutalmaztatott bíró nyomban ítélt, a 
zonban a’ summának */3 része is nagy becsű volt, nem látszott 
olly különösnek mint most, a’ közelebb érintett tekintetek miatt.

De engedelmet kérek ezen kitéréseimért, nem szószapnrí- 
tásból tettem ezeket, hanem annak megmutatására, hogy a" ma
gyar mindenkor nagynak, födolognak tartotta a’ becsületérzést, 
hogy e’ részben törvényeink a’ szóban levő köznép’ becsületéről 
is gondoskodtak, és hogy az itten már zsibbadozó becsiilelérzés- 
fölélesztésére mennyire szükséges legyen ide szóló törvényeink
nek a’ sok százados kopás és viszontagságok utáni helyreigazítá- 
sa ’s régibb erejükbe leendő visszalétele! a' törvényhozó testü
let’ bölcseségére tartozván annak megítélése: valljon a- mostani, 
pénzzel bővelkedő és azzal mintegy játszó világban lellet e még 
helye a" becsületdij’ pénzbeli megválthassanak, és nem fogna e 
könnyen találkozni olly negédes római ifjú , ki sok zacskó pénz
zel a’ piaczra menvén, a' szembe talált polgárokat, sorban po
fozta, verte, a’ kiszabott dijakat pedig nekiekazonnal lefizetvén, 
magát ezzel mulatta’? — A égre

7 . Ha mi n d e z e k  me l l e t t ,  egy a’ ne mz e t i  n e v e l  
mél t án me g é r d e me l h e t ő ,  de i g e n  o l c s ó  és  így or
s z á g o s  k ö l t s é g e n  é s  f e l v i g y á z a t  al at t  ki adandó  
ka l e ndá r i o m ho z a t n é k  f ol yamat ba.

A’ kalendárioinokról meg kell vallani, hogy világszerte ki
vív tat magoknak a’ kelendőségre, kapósságra és majd minden 
kézen forgásra nézve minden egyébféle 's a' legtudomány osabb 
tartalmú könyvek felett is az elsőséget, és magokat már a' leg
szegényebb sorsú emberek’ házaiba is csaknem altalanyosan be
fű z i* . de e’ nagy auctoritasuk, azonkívül hogy az időjárás- lud- 
hatasa’végett majd mindennap szükségesek, alkalmasint csak az 
olcsóságon alapul, p. o. a’ hat vagy 8  kron. -  Miért ne lehelne 
tehát, ezen üdvös és hazai czélra tekintve, országos költségen 
kiadni szinte 8  krért olly kalendáriomnka», mellyek egész könyv
vel vetekednének, ’s mellyek, az eddigi nevetséges, néha f.j.slan 
me.élések helyett, a köznépet mind illető törvényeinek ’.  kote-
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lességeinek helyes felfogására, értésére, mind munkálkodásai
nak a’ becsüj^lérzés szerint lehető vitelére oktatnák, és lassan- 
kint szamukra egy kis házi könyvtárt szaporítanának ? Csekély
ségnek látszik ez, de az értelmes jesuiták’ történeteiből láthat
juk, milly csekély utakon ’s nyilasokon vezették he a’ fölébre
dés’ sugarait 1

Ezen gyenge, de tiszta buzgóságból merített eszméleteimet, 
azon óhajtással zárom be; vajha e’ méltó tárgyat, melly a’ *5 - 
gyar nemzet’ egy nagy testületének polgárisodását vonná mŝ ga 
után, a’ nagyobb elmék is, ezeknél helyesebb, bölcsebb és hat
hatósabb értekezésekre méltatnák *). Csáityi.

Paris’ egészségi állapotja.
Ha erről az ember az orvosok által kiadott tudósításokat ol

vassa, elijed azon veszélyektől, mellyeknek a’ franczia főváros- 
báni szakadatlan tartózkodás őt kiteszi ’s mellyeket csak lassan- 
kint venni észre, a' szellemi ’s erkölcsi tehetségek’ bizonyos el- 
lankadásán, de a’ melly gyakran csak a’ párisi életmódból eredő 
szórakozásvágynak tulajdoníttatik. Kevés család van Párisban, 
melly e’ városnak három egymásra következő nemzedék’létezését 
bizonyíthatná, avvagy azok, kik még akkor is élnének, alig mu
tathatnak fel egyebet naint rachiticus (angol betegség) és gör- 
vélyes gyermekeket. Letldolog, hogy 2000 ujoncz közül, kiket 
Páris a’ hadsereghez állít, 760 visszautasíttatik mint igen ki
csiny, 640 pedig gyengélkedő egészség miatt, úgy, hogy azoknak 
csak egy ötödé alkalmas a’ szolgálatra. Az élet’ általányos tar
tóssága Párisban csak 29 év , mig az a’ többi kerületekben 36 
évre számíttatik. Ugyanis, Páris’ legközelebbi környékében ke
vés mezei lak vagyon, noha nyugat és éjszak felé a’ Szajna' 
partjai’ hoszanta szép tájak vonulnak el; de a’ föld’nagyobb része 
a' környékben krétás és gipsznemu, innen egy, fris és tarlós 
tenyészet’ előhozására képtelen. E’ tekintetben a’ mulatási vas
utak mindenkép felszámíthatlan jótétemény leendnek a’ párisi nép
nek,  mivel igy a' csak kissé vagyonoskcsaládok is legalább egy
szer tölthetnek egy - egy napot hetenkint a’ túlparton, St. Ger
main', Versailles” stb. magaslatin,'s a' párisi fojtó levegőt kilehel
vén, helyette tisztábbat szíhatnak tüdejökbe a’ nélkül, hogy fog
lalatosságaikat bármikép is félbeszakasztanák. Egyébiránt a’ párisi 
egészségi rendőrség’ dicséretére legyen mondva, hogy — ’* ezt 
különösen ez idei nyáron lehete világosan észrevenni — már né
hány év óta felette sokat követ el a’ városi lég’ tisztítására ’s 
felfrisítésére, az ulczák’ észszerinli kiköveztetése által, elvétet
vén középről a’ kövezetárkok ’s mind a' két oldalról bolthajtást 
emelvén a’ kövezetre, a’ trotloirok által, miknél az asphalt cso
dákat tesz, végre az ulczák’ szorgalmas öntözése által, mi a’ 
port végkép elűzi. Az utóbbit különösen minden bolttulajdonosok 
utánzók, általlátván, miképen árúik jobban elállnak, ha a’ kö
vezetei gyakran felöntöztetik.

E l é g  y.
A’ párisi adósságbörtönben egy 43 éves férjfiú van, ki daj- 

káltatási költségeiért záratott be. Szülei t. i, 300 frankkal ma-

*)  E ’ nagy fontosságú t á r g y a t  szinte köz figyelembe ajánlva,  egy
szersmind a’ nagyon tisztelt  Írónak &’ je les  é rtekezéséért  itt nyü- 
ván is köszönetét mond . £

| radtak adósok dajkájának; nagykorúságát elérve a’ férjfiú váltó- 
' levelet adott róla ki, melly külön kezeken megfordulván, ho- 
szabbítások ’s kamatok' kamatjai által 5700 frankra növekedett. 
Ezenkívül a’ fogoly, szabadonbocsáttalásaért, hitelezőjének még 
1213 frank perköltséget tartozand megtéríteni.

S /m v e  cs. orosz statustanácsnok Münchenbe váralik, azon, 
M e r z  ur által készített óriási sugártörőt, melly a’ sz.-pétervári 
csillagásztorony’ számára van megrendelve, megtekintendő. A’ 
sugártörő’ (refractor) nyílása 12 párisi hüvelyk, hosza 171/ .  láb; 
messzelátó csöve 14 párisi hüvelyk nyílású és 21 láb hoszaságú.

Enfantin  atya, a’ szent-simonisták’ egykori, isméretes fe
je , most postamester, vagyis inkább csak postabérlő a’ Páris és 
Lyon közti utón, ’s némi segedelmezést kap néhány előbbi tanít
ványától.

Saumur mellett nem régiben egy kisded hajócsapat haladott 
el, u. m. őt gőzhajó, háromszinű lobogókkal, melly hajók ezen
túl a’ Loire-on egész Orléansig fognak járni. E ’ gőzhajók vas- 
pléhből épültek, ’s terhelten is csak 8  hüvelyknyire nyomulnak 
a’ vízbe. Felfelé 1 óra alatt 2 1/i  fr. mérföldet, lefelé 4nél is töb
bet haladnak.

„Koblenz4* és „Gutenberg44 gőzhajók, amaz a’ kölni, ez a’ 
düsseldorfi társaságok’ tulajdona, mult sept. 14dikén egyszerre 
indultak el Mainzból. Biebericbnél nagy pattanás hallatszik a’ 
Koblenzen, mellyet erős rázkódtatás követ, 's csakhamar kisül, 
hogy az erőmű repedt meg. Az utazók jajveszéklés közt futot
tak a’ hajó’ orrmányára; Gutenberg’ kapitánya azonban nyomban 
melléje állott, 's mind az utasokat mind árúikat felvevén, tovább 
haladt. Koblenz Bieberichben valamennyire kiigazíttatott, ugy- 
annyira, hogy útját estve felé folytatható. A’ szprenraétlenség, 
mint móndják, onnan eredt, hogy a' bátorsági szelelő (ventil) 
bedugult; mások elleti ben ezt is ama’ boldogtalan versenyezés- 
nek tulajdonítják, melly szerint a’ Koblenz, egy vén hajó, erő
müvét túlfűttette, hogy Gutenberggel egyaránt haladhasson.

Az angol Globe  ezt irja : „Olly személyeknek, kik láto
gatás’ alkalmával a’ Buckingham palotában királyné ő felsége’ 
ágyát látták, igen meglepetve kellett lenniek, ha azt hitték, hogy 
egy királyné csak pelyhes dunyhákon ’s vánkos-halmozaton al- 
batik. Itt egy kis egyszerű nyoszolyát találtak, egyeljen matr 
rácczai ’s egy kis vánkossal. Ha dámáink általában a’ mi ifjú 
királynénk’ példáját- követnék, úgy ennek hasznos következmé
nyit mind szinökre mind egészségükre és vidámságukra nézve 
tapasztalnák. 44

Grafeubergvől ausztriai Sziléziából közlik, hogy a’ Pr i e s z -  
nitz.- vizgyógyintézet’ idei vendégei közt<Skrzyneczki, K ra sin sk i ,  

Chlopiczki, K r ic z k i ,  Szyma/iowsky  'stb. generálok ’s más vezérei 
a’ lengyel felkelésnek, valáuak láthatók; továbbá E szle rh á zy  és 
Schw arzenberg  herczegnék, L iech tenstein  és M o n tlu ca r  her- 
czegek, valamint Nassau herczegek is. Augustus’ 20káu a grá- 
fenbergi fürdőlajstrom 622 személyt számlált, köztök 3 hercze- 
get, 2herczegnét, 41 grófot és 14 grófnőt, 27 bárót és 10 bá
rónét, 109 nemes urat vagy katonatisztet, és 56 nemes asszony
ságot vagy katonalisztnéket, 85 hivatalbeli urat és 2 0  illy asz- 
szonyságot, ’s 14 orvost.

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József.  — Nyomtatja ifjabb Schm id  A n ta l.
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K i a’ j ur i s t a ?
Felel Csaplovics.

1 * §• Mindig találkoznak nálunk férjfiak, kikről azt szoktuk 
mondani, hogy: nagy jn r ís tá k ! ’s e’ czímet rendszerint aznk- 
nak adjuk, kik jól értenek a’ prókátóri fogásokhoz. — Ámde e’ 
részben mégis takarékosbaknak kellene lennünk; mert az igazi 

ju risták  csak igen ritkák lehetnek.
2. §. Ki a’ ju ris ta  ? — Felelet: Olly jogtudós, ki minden 

előforduló esetben képes megmondani: quid ju ris?  .— iVekí nem 
csak Verbőczyt és a’ decretumokat, curialis decisiokat ’s a’ leg
jobb compendiumokat, hanem a’ törvények’ szellemét is, tehát 
a j°g’ históriáját (de nem a’ Kelemen-ié\ét, mert ez annyi'mint 
semmi, szegényke nem tudott hozzál), egyszersmind pedig a’ 
többi forrásokat is , mellyekből megtudhatni: quid juris?- — 
mind jól kell ismérnie. — Illy források: a’ fenyítő- ’s bányajog; 
továbbá minden hitfelekezet’ egyházjoga; a’ kereskedőjog; a’ 
jus publicum, diplomalica; valamennyi'vámtörvény és szabály ; 
az urbér; minden megye’, város’ ’stb. rendszabásai (statuta), 
minden testület’ municipalis joga, péld. Morvát- és Tótországé, 
valamennyi szabad királyi városé, névszerint a’ bányavárosoké 
(Jus tavernicale), a’ szepesi XVI városé, a’ jászok-, kunok- és 
hajdúké, a’ tengermellék’ szabad városié, Turopolya mezőé, a’1 

praedialisták-, libertinusok- és decimalisláké ’stb.; ugyszinte min
den ezéhtörvények, hadi czikkelyek ; végre az ápoló-, biztosító- 
’s nevelő-intézetek’ rendszabásai. — Sőt a’ két Kovac/tich (apa 
és fiú) ’s M orvát István’ fürkészetei sem lehetnek a’ jurista 
előtt ismeretlenek. E’ három tisztes férjfiutól magam is sokat 
tanultam.

3. §. A’ jurislának mind tudnia kell a’ normális resoluliokat 
is, mellyek nem egyebek, mint a’ hiányzó törvények’ pótléka. Ki 
nem tudja, milly hiányos a’ mi törvényhozásunk ? — Hányszor jő- 
nek elő esetek, mellyek a’törvényekből el nem döntethetnek ! Sőt 
még cselédrendünk sincs, melly pedig általányosan és minden 
órán szükséges. Ki az országos munkálatokat és curialis deci
siokat jól megnézi, már ott is sok hiányzó törvényi fog találni, 
de mégis korántsem valamennyit! Tehát a’ kormány tiszte, e 
hiányt ideiglen Tiormalék által pótolni, mellyek tulajdonképen nem 
is volnának szükségesek, hanem csupán «parancsok a törvények 
végrehajtására. Tehát minél több a’ normale, annál hiáDyosbak 
a’ törvények!

4 . §. Mindezeket, mondom, egy igazi jurislának  tudnia 
■kell, ’s még többel, úgymint a’ római jogot és számos egyéb 
segédtudományokat is; Más népek’ törvényeit ’s alkotmányait 
illetőleg sem szabad tudatlannak lennnie. — Illy embernek tehát 
egész életében igen sokat kell tanulni (mert ars longa, vita bre\ is); 
és megbocsáthatlan bün, ha ideje még az úgynevezett természet-
jog’ bohóságival foglaltatik el. — Minden okos ember, ki útra 
megy y iparkodik magát a’ szükségesekkel ellátni, tehát pénzzel, 
ruhával, élelemmel,, zsebórával, fegyverrel ’stb. — ’s csak ak
kor, midőn körülményei megengedik, vesz magához szükségte
len , de mégis legalább földerítésre szolgáló holmit is. De nem 
nevetnők e ki azon dórét, ki az említett.szükséges tárgyakról

*fsak amúgy mellesleg gondoskodnék, és zsebeit inkább kártyával, 
koczkával, czigány-miatyánkkal (e’ grande-palience-játékszert 
hiszen mindenki isméri) regényekkel, almanachokkal, színdara
bokkal ’stb. tömné meg? — Épen így van a' dolog azon juris- 
tukkal is, kik-— a helyett hogy a’ fentebbi igen szükségeseké', 
az élet' hoszú útjára, legalább nagy óbb részint, megtanulnak — 
a természetjog' almaival töltik a’ drága időt!

5. §. A’ természetjogból elég, ha tudja, mi az tulajdonké
pen, t. i. nem egyéb, mint melaphysica, miről e' lapok’ 7 3 ik 
számában valódi defuiitiót adtam, úgymint: üres agyrémek, mely- 
ly ek a’ valósággal legkisebb összefüggésben sem állanak. — ’N 
legszebb: hogy a’ természetjog még csaknem is kész'; mert még 
mindig a’ műhelyben, munkában vagyon, még folyvást faragta- 
tik; tehát hogyan lehet már hasznát venni? Gyártói (inani* 
log u a d ta t is homines, mint Bracher, História philos. 3 lap., az 
illy philosophusokat igen hely esen nevezj) még mindig \itaznak 
egymással fölötte, ’s.mégis mindenik azt állítja, bogyó gyár
tottá az egyetlen, helyes. Örök természetjogot !

6 . §. De e’ gyártók ravaszok. Tudják, hogy ebben mindeu 
okos ember meg fog ütközni. Azért el akarnak minket ámítani 
’s bölcsen megelőznek. — Krug ezt írja (7. §. 2. jegyz.): ,,A’ 
természetjog egyetlen, örök, vállozhatlau, habár egy éni (in
dividuális) és idölegi megismerése még olly igeu átalakított js .u 
— Még olly igen ! — Itt látjuk, mint értenek a' finom metaphy- 
sicusok a’ megelőzéshez! ’s hogy mentség miatt olly kevéssé 
vannak zavarban, mint minden ina/tis loquacitulis h o m in e s , vagy 
pedig a’ fillentők, ’s mint a’ hajdani* aranycsinálók. — Krug tud- 
niliik ennyit akart mondani: Örök természetjog bizonyosan lé
tezik, de a valódit még ki nem tapogathattuk, ’s még nem 
tudjuk igazán, mellyik az? — Azonban gyártjuk, a’ mint tudjuk, 
s minden gyártó a lcgis-legjobb^t gyártja az ostobák számára. 

Én ezt mondom, más meg valami mást; végy a’ mit akarsz, ide* 
iglen mind elég jó.

7 . §. lhol fél tuczat mutatvány a’ természetjog’ különféle 
gyármüveiből, mulatságul:

I. Meister (Lehrbuch des Naturrecht«, 197 §.) a’ biztosság’ 
jogát is természetjognak isméri; — félre tehát ama’ régi ostoba 
közmondással: ,,llem tuam cuslodi, ne auferant poloni . — S
már becses természetszemélyedet sem embernek sem oktalan 
állatnak nein szabad bántani.

K m g  azt mondja (29. §. 2 . jegyz.), hogy ez bolondság. Ma
radj tehát a’ régi közmondás mellett; mert vivitur eX rapto!  
A’ rendőrség’ cseleivel nem bajlódik â  természet, 's ki a’ ter
mészet’ rendőri kémeire bi%za magát,, haját is eltopjak fejéről. 
Természettől nincs jogod kívánni, hogy ludjaulat mások őrizzek; 
tehát csak magad őrizd magadnak. ’S ha ekközben megütlegel- 
nek is, és ha kemény télben megesznek is a’ farkasok, ez a 
természetre npm tartozik; ne gondolj vele.

8 . §. II. K ant a’ szükségjogot (jus necessitatis) is termé
szetjognak mondja; azon jogot ludnillik, mellynél fogva physi
cal létünk’ fenlartására mások’ jogait megsérthetjük; s azt hoz 
za fel például, hogy ba ketten roszul úsznak egy deszkán, egyik 
a’ máikat letaszíthatja róla, hogy egyedül biztosabban szaba-



dúlhasson ki a’ veszélyből. De ezt más esetekre is lehet alkal
mazni, hol nincs közel tenger; úgymint: te nem vagy köteles 
a' hazáért sem éhezni sem fagyoskodni. Ha tehát éhezel, s nincs 
pénzed: bátran meglophatsz mást, vagy elveheted tőle, a’ mire 
szükséged van ; ha pedig fázol a hideg télben : legtermészete
sebb rád nézve, a’ szomszédházat felgyújtanod’s mellette quan
tum satis megmelegedned,' hogy csuzt ne kapj. — ,E’ jog tehát 
százszorta szebb, mint az elelolalmi jog  (Kolhwehrrecht), s az 
inanis loquacitatis homines - -  a’ természetphilosophusok nem 
dicsértethelnek eléggé e’ szép fölfedezésért.

K ru g  azt mondja ( 2 2 . §. 2 . jegy.), hogy Kantnak igaza van, 
a’ szükségjog tagadólagi (negativus) következménye a jogtör
vénynek. Tehát éljen Kant! hogy ez eszébe jutott.

B a u er  ellenben, azt tartja (49 . §•), hogy ez mégis átko
zott gazság volna, miért te a’ legszebb módon a’ legjobb ter
mészetjogi akasztófára juthatsz — nem pedig jog. Tehát csak 
éhezzél ’s fázzál isten’ nevében! míg valamit enned, vagy me
leg ruhát nem kapsz.

9. §. HI. A’ becsületre  is mondanak létezni természetjogot. 
Ha tehát téged valaki nem zetes urnák  czímez tekintetes u r  he
lyett, vagy ha n.em elég korán veszi le kalapját előtted, vagy ha^/^- 
emberntk avvagy szamárnak hív, paraszt módra üsd nyakon érte.

. Bauer azt mondja (99. §.), hogy ez nem szabad; legfölebb 
is azt kívánhatja valaki, hogy gazem bernek  ne neveztessék.

1 0 . §. IV. Schm alz  (R.éines Katurrecht, 52. §.) az igaz
mondást és őszintesége! is természetjoggá akarja bélyegezni. 
Ha tehát egy puposhátút vagy egy agg.szüzet látsz: köteles 
vagy nekik ezt mondani: Hallja, barátom! az ur ugyan szép pu- 
poshátú! — a’ kisasszony pedig régi kincs ! — A’ vöröshajút 
nem szabad mintegy képlegesen szertelen-szőkének  hívnod, ha
nem egyenesén kell mondanod: vörushajú  ur, vagy róka  ko
ma! mert minden embernek igazm ondással és őszinteséggel 
tartozol. Ugyanez ál! minden társas viszonyban is. Ha valamelly 
bíró igazságtalanul Ítél: tartozol kimondani az igazat, t. i. hogy 
6 gazember. . •

Bauer erre igy válaszol ( 1 0 0 . §): Ke hidd; Schmalz nem 
tudja, mit fecseg. E’ jogok igazi bolondságok. Próbáld csak, 
mindjárt kapsz hátadra valamit." Tehát hazudj, a’ mennyit akarsz, 
ezt okosabban cselekszed. ♦

11. §. V. A’ természetjog-gyarfók mindnyájan azt mondják, 
hogy mindenkinek van joga a’ dolgokhoz is általában, azaz ok
talan lények’ használatához, mint a’ szabadság’ tárgyaihoz; mivel 
az ember se’ nem élhet se’ nem munkálhat iHy lények’ mint 
eszközök’ és műszerek’ használata nélkül, azaz a’ nélkül hogy 
jóllakjék ’stb. ( K ru g  1 1 . §. 2 . jegyz. és 30. §.); ’s valóban ez is 
minden embernél a’ fődolog, és pedig kiváltképeni fődolog!!!

Jogi hites ügyvéd ,  egy nagy ju r i s la  ! azt mondja a’ K i-  
gyelviezbhen, hogy ez bolondság! mert hiszen az émber üres 
gyomor mellett is megelégedett lehet, hahogy őt hozzánk ha
sonlónak elismérjük! Ez a’ fődolog! — Szerencsét kívánok ne
ki e transcendentalis takarékossághoz; de nagyön kételkedem, 
megelégednék e maga azzal, és egy c r e tin t , kinek H e r  bárt 
szerint még csak f é l  lelke sincs, elismérne e magéihoz hason
ló n a k ;  mit magam sem tennék. Sőt még a’ czigányt  sem ismé- 
rem el hozzám hasonlónak, ámbár némellyik m á sfé l  lélekkel is 
bir. S nem is hiszem, hogy Jogi hites ügyvéd  valamelly czigányt , 

mmt magához hasonlót, valaha ebéddel megvendégelt volna. 
Hogy ezek mindketten két lábbal, két kézzel, két szemmel ’stb. 
bírnak: előttem semmit sem ér; mert a’ majom szinte bir azok
kal. De agy! agy! ez teszi az embert, és még sok más, mit 
még a' m ásfél lelkű  czigány sem-mutathat elő. — Továbbá

e r r

1 2 . §»> i. Bauer ezt mondja (190. § .): Végy annyi felesé
get, a’ mennyit akarsz; és addig, a’ meddig akarod.

K rug  ellenben igy szól (L06 §.): Ke bolondozz! F.gyetlen 
eggyel is elég bajod van ; de mindaddig meg kell tartanod , inig 
élni hagy.

13. §• Ihol vannak az őrök, va ll ózhat lan természetjogok!
— E ’ tekintetben valósággal úgy tetszenek" nekem a’’ természet
jog-kovácsok , mint a’ kölni viz’ számtalan készítői. Ezek igen 
sokan vannak; mindenik másképen, de mégis mindenik a’ legis- 
legjobbikat készíti, mint Karina ; és ócsárolja a’ többi kontárt. 
Csak az a’ különbség, hogy mégis minden kölni vizet lehet hasz
nálni, de a’ természetjogot épen semmire sem.

. E ’ lapokban-már bővebben bebizonyítottam a’ természetjog’ 
semmiségét. Ezt igen ros’z néven vették tőlem, sőt egy lapi á zó  
gyermek (tulajdonképen, mint haliám, medicina« Studiosus, te
hát természetesen nagy ju r is la / )  még embertelenségeket is 
erőködött nekem mondani. Kern is vártam egyebet; mert mindig 
ez a’ következés, valahányszor, az ember megrögzött előítéle
tekbe ütközik.: de főkép, ha ezek még pénzt is.hoznak be; mert 
lueri bonus odor ex requalibet; és senki sem veszi jó néven, 
ha áfáit becsmérelik.

14. §. Legvakmerőbben.viselte -magát bizonyos Jogih ites  
ügyvéd a’ Figyelmezőben, mintha nyargalva akarna engem elgá
zolni. Álnév alatt (mert’ idegen köntösben szemtelenebből lehet 
pajkoskodni) minden lehetőt kirakosgatolt, mit csak tudott és nem 
tudott. Ugyanazért is csak őt magát vettem csávába, mint mások’ 
véleménye szerint legfélelmesb ellenfelet, de ki nekem minden 
egyéb mint félelmes. Irá a’ többi közt, hogy a’ természetjogot 
az országalkotmányok’ jóságának kipuhalolására is lehel hasz
nálni. ’ 8  halljuk csak, milly elmésen és igenigen világosán teszi 
’ezt nekünk megfoghatóvá.: „Ha kérdés tétetnék: — úgy mond
— mellyik alkotmány legjobb »Spanyol - vagy Magyarországban ? 
illyformán. kellene felelnünk: a’ philos'ophiai - political ludomá- . 
nyoknak, p. o. természet- ’s országjognak főbb elvei az ő alkot
mányukból sem hibázhatnak; de hogy. történeti tekintetben ott 
melly jogok állottak fel, ’s micsoda tekintettel .kell most lenni 
ezen régi jogokra, és helyi ’s műveltségi tekintetben mellyek 
illenek reájok, azt az országiás’ mestersége adja elő.“ — Vall
jon e’ gaümalhias dig mim taulo hiatu ?. JVem úgy hangzik e, 
mint Misley’ *„Totalgrundmafhesis“-e? Tudhatja e most már a” 
keresztény ember, mellyik alkotmány a’ legjobb?

15. §. Jelenlétemben egykor bizonyos seborvos maga hozá 
el valakinek a’ gyógyszertárból az emplastruuf cerussae nevű 
isméretes tapaszt. Ez kérdi: miből áll.azon tapasz? — A’ seb- 
orvos már régóla inkább foglalkozott a’ mylhologiával (névsze- 
szerint pedig a’ bacchussal), mi nta’ pharmacmiticával; ezért 
nem is jutottak mindjárt eszébe a’ speciesek. De kisegíté ma
gát a’ szorultságból e’ rövid felelettel: „Megvan a’ dispensulu- 
riumban.“ ’ 8  a’ beteg mar tudta, mit tudni akart. Tökélete
sen igy hangzik Jogi hites ügyvéd' fentebbi bölcsesége i s ; mert 
e’ kérdésre: hogyan kell a’ legjobb alkotmányt szerkeszteni?, 
ezt feleli : „Recipe: egy pár csipetet a’ természetjogból, a’ többi 
majd máshol fog találkozni.“ — Minden olvasótj felhívok, mond
ja meg: talál e egyebei e ’ feleletben, mint: „ Megvan a' dis- 
pen-sa!oriumbanl í ; ’s nem tudhatjuk e már most mindnyájan 
tökéletesen, mi tartozik egy jó alkotmányhoz? Hisz ő nekünk 
világosan mondja: hogy azon alkotmány a’ legjobb, mejly a’ 
népre legalkalmasb. — E’ bámulandó igazságot még eddig egy 
halandó sem tudta Jogi hites ügyvéden kívül. Ez a’ legis-leg- 
fontosabb fölfedezések’ egyike, mellyért ő legfényesebb jutalmat
— sőt még kizáró szabadalmat is érdemei. Mi tehát igen szí-
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vesen köszönjük-a rövid oktatást, s mindjárt próbálunk egy 
pár különös j ó s á g ú  alkotmányt a’ recipe szerint gyártani.

16. §. De szóljunk komolyan! Nagyon sajnálom, hogy Jogi 
hites ügyvéd  — azon férjfiú, ki jninden rhetorica daczára, ter
mészetjog! szabadságnál fogva, úgyszólván‘minden interpunctio 
nélkül mintegy röptében, vagy nyárgalvást olly csodaszép, zá
porral ömlő exercitiumát irhatá a’ ihetoricai Jiguru praeteritio- 
?/?'s-nak ; ’s ki egyszersmind olly illedelmesen ’s udvarilag tudott 
engem a bolondok házába utasítani, a mellett pedig más szép 
módosságokat is szemembe mondani— hogy, mondom, e’ derék 
nagy-juristu  saját gyengeségét annyira el tudta árulni, hogy t. i. 
olly sokat „mondhatott volna“ (azaz hogy a’ ravasz figura prae- 
teritionisban valósággal megmondotta mindazt, a’ mit csak tudott 
és pedig dicenda tacenda) ,  ’s mégsem mondott semmi okosai. 
.(Lingua praecurrit mentem raro sapientem.)

Az általa úgynevezett 's felhozott ..argumentum ad komi- 
nem- mutatja: hogy ő. a1 logical is, haszinte hallott is valaha fe
lőle valamit, már régen elfelejtette. Mert argumentum ad homi- 
pem annyi mint „ raliocinaiio ex  ddversariiprincipiis petitu í( 
— mi az d argumentumára teljességgel nem alkalmazható, mint
hogy az legkisebb összefüggésben sincs az én mondásimmal. O 
tulajdonkénen csak egy .pngmis ad oculum-ot akart nekem adni, 
’s ezt — minden logica’ daczára, hasonlókéin természetjogi 
szabadságnál fogva! — argumentum ad hominem-nek nevezi! 
Milly szép szabadságok rejteznek a’ derék természetjogban!!!

17. §. Ej, ej!’ kedves Jogi hites ügyvéd! ön derék hites 
ügyvéd lehet ugyan: de annak, ki önt ju r is t ónak, vagy épen 
n agy Ja r is lan ah csúfolja, bátran becstelenítési pert akaszthat nya
kába, az 1: 72 , 1649 : 94, 1655: 108 és 1723: 57 torvény- 
czikkelyéknél fogva; ön azt bizonyosan megnyeri, mert a’ rá
galmat nem érdemli. Ön az inlerpvnclio tekintetében a’ rhelori- 
ca ra , ’s az < ment um ad hóm inéin3 tekintetében a' logimra 
sem igen emlékezik talán már. Leczkéket tartani pedig— de ki
vált értelmes leczkéket — úgy latszik, teljességgel nem dolga. 
(Cni lecta potenter érit r e s ’slb.) Ámbár magam is átlátom, hogy 
bajos*, az értelmetlenséget olly művészileg kicsinosítani, hogy az 
egy kis érteljnességi szint nyerjen.

1SÍ §. Ugyan mellyek. a' természetjognak azon -fő h l elvei“ . 
mellyeknek az alkotmányokban nem szabad hiányzani? 'S miért 
főbb  elvek? miért nem a’ természetjog’ minden szabályai, ha 
olfv igen ’okosuk, hogy mindaz, mi helyükbe tétetik, csak okta
lan lehet? — Hol marad azután K rug  canona (7. §. 2. jegyz.), 
miszerint minden tettlegi (positivus) jognak mindenkor a’ termé
szetjogot kell legjobb sinármér (ekeid ismérnie; azaz minden 
teillegi jog csak-a! természetjog’ szabályai szerint lehetséges? — 
E ‘canonnak Jogi kites ügyvéd szemlátomást ellenmond, miután 
csak valami heveset akar — fűszer gyanánt — venni a’ termé
szetjogból. — Minek taníüatik tehát az iskolákban a’ haszonve- 
két len, a' haszontalan?

|9 .  §. K rug  azt mondja, hogy a' természetjog egészen 
független a* lapuszla'ástál (7. §. 2 .jegyz.), de mégis ii polgá
r i  társaság (12. §. 1. jegyz.) és igy a’ tapasztalás számára szol
gál! Azért taníttatik tellát az iskolákban! — Ez annyit tesz: 
Igen is jól tudom, bogy az emberek dühös harpy iák, kik egy
mást cseresznyéért megverik, ’s egy-^pár aranyért agyonütik. 
De mindez semmiken! tesz! Az ÖrÖkodésrcnd nem észszerű: 
mindenkinek joga van tehát természettől a’ megholtak vagyo
nából „tilulo prim ae occupatio nis“  (Krug’ szavai! 47. §.j any- 
nyit, a’ mennyit megragadhat, elvenni. Ha ekkor az elfogla
lók agyonverik egymást: az ő dolguk, s nem tartozik az okos
sághoz. — De ha valaki nekem valamit hagy, vagy atyám meg-

hal. szeretném látni, ki nyúl örökségemhez! Jól tudom, hogy 
o k ta la n  az (örökségem t. i .) ,  de o k ta la n  aranyoknak is vihetni 
hasznukat. Nem engedem, hogy azokat tőlem elvegye \alaki, a’ 
Iriparlitum  részemen van, és száz port fogok a' rabló’ n\akuba 
akasztani.

20. §. Ez a’ természetjogásrok’ fenséges és különös ok s- 
ságu beszéde! — Igen jól tudják ők, mi következik nagy böl- 
cseségű tápjaikból — tudnillik az emberi társaság' felbomlása, 
s mégis hirdetik. — De ha ók magok jónek az esetbe: lapjaikat 
könyvekben hagyják heverni, 's az. oktalan tettlegi törvényekhez 
folyamodnak. — Nekem ugyan soha sem volt alkalmam, vagyon* 
dolgában Krug úrral vagy Jogi hites ügyvéddel megismerkedni; 
de meg mernék rá esküdni, hogy a'magok ügyeiben a’ legis-leg 
okosabb természetjogot szögre akasztanák, 's az oktalan teltie- 
gi törvényekhez tartanék mago.kat. Egyszersmind abban is bizo
nyos vagyok, hogy rokonaik’ holttesteit a’ szokott oktalan mó
dón (Krug, 47. §. 1. jegyz.) ének- és harangszóval temetletnék 
eh — Miért akarnak tehat mással áprilist járatni? — belőle bo
londot űzni?

21. §. Halljunk még egy igen illő hasonlatot. Jő egy fol- 
tozó-szabó 's ezt mondja: „Ostobák, kik ruhához mértéket \esz 
nek, csupa kontárok 1 Én egy köz mértéket találtam fel, csu
pán eszemmel, olly jó esze pedig senkinek sincs, mint nekem. 
Az emberek természettől mindnyájau egyenlők; mire való-a' ru
hák’ nagy különbözése? Én gyökeresen értek hozzá! ollyan ru
hákat csinálok, a’ minőknek lemnek kellene. Akár ^stag vala
ki akár vékony, nagy vagy kicsiny, púpos vagy egyenes növésű: 
rám nem tartozik. Kubámnak mindenkin jól kell állani. Tudom, 
hogy a’ vastag urat szorítni fogja, ő jóformán fog izzadni benne, 
a’ vékony pedig úgy jár mint valamelly gyapjnzsakban. Seminil 
sem tesz! Egyik ember ollyan mint a' másik! — De magamnak 
mértéket vételek a’ ruhához!“ — így beszél minden természet
jog-kovács !

22. §. Szegény Jogi hites ügyvéd tehát épen nem volt sze
rencsés a’ fentebbi alkotmány kérdésre adott feleletében. 0  ugyan 
maga lévé azt fel magának, de nem bírt v ele. (Lingua praecur- 
rit mentem!) — Én más könnyebb feladatokat (probléma) ajan- 
Jotlam volna, tudnillik a.’ következőket. Ha tetszik, rágódjék 
rajtok.

I. .Megfér e a’ természetjoggal, hogy a’ lakosoknak egy osz
tálya harangs?óval vezéreltessék — a lakosok többi osztulyu-
j rl __ feje’ vakarására ? — Ez Drezdában tüNénik , hol (az
Allgemeine Zeitung 183/cliki 311. száma s a hírnök
'39. 8z. szerint) valahányszor tűz támad bárhol a’ városban, a' 
zsidók mindenkor liz szász tallér bírságot tartoznak fizetni. Igen 
természetes, hogy ezek a’ vészharang’ első megkomlulásakor le
jeiket vakarják, mert vagyonuk már liz szász talárral kevesebb, 
’s azonfelül még magok is igen szépen megéghetnek.

II. Nürnberg ben 1540dik évben a városi tanacs egy széké
rét rendelt, hogy rajta a’ részeg emberek az ulczaról haza vites
senek. (Curiositälen. Weimar, 1823. X. kötet. J45. lap.) Ez 
a korhelyek’ históriai joga! Most már kérdés: valljon a' józan 
polgárok köteleztethettek e leimészetjogilag arra, hogy a ré
szegesek’ szállítására adózzanak? — 8  végre: *

III. A' meckUnburyi Codexbw  egykor ez vala: „Unod no-
clu ju ra tu s fu e r h , eras appvne hospilibus.“ ( Muckier. Ue- 
schicJited. U lerat. Lipcse, 1833.) Valljon ez , a' vendegek
nek szinte históriai joga, tartozik e a’ jó alkotmányhoz? -  .

Elég ez úttal! Több illy jogtani diót is adhatok feliorr-
végett Jogi hites ügyved elebe.

23. §. A’ lermészeljogássok nekún^dly dolgokat is .par-
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kodnak megmutatni», melljek’ megmutatását csak esztelenség 
tarthatja szükségesnek; péld. hogy a’ szülék’-kölelessége, gyer
mekeiket táplálni ’s nevelni. (Krug, 111 §.) ur Pe(Jigj
Századunk3 3 4 . számában, tudni akarja, hogy ha ez nem álla
na á’ természetjogban: senki sem fogna gyermekeivel gondolni. 
— Sőt M eister  még azt is mondja (421. § .), hogy e‘ kötelesség 
„vetekből“  (ex delicto) ered, tudnillik büntetésül a’ gyermekek’ 
•nemzéseért. A’ szüléket tehát ütni-verni kell, hogy gyermekei
ket szeressék. — De miért nincs meg a’ derék természetjog
ban, hogy az éheseket is meg kell verni, hogy egyenek? Hisz 
ezen esetek egyenlők. — Nem annyit tesz e ez) mint üres szal
mát csépelni? — Jaj az embernem’ megmaradásának, ha ezen 
kötelességeket, mellyekre már maga a’ természet ösztönöz, 
még elébb a’természetjogászoktól kell megtanulni. Tehát G rolius  
Hugo előtt semmit sem tudtak a’ gyermekszeretetről? semmit 
az evésről? ’slb. Az ugyan balgatag világ lehetett! — Talán fon
tosabb és okosabb dolog volna, azt vizsgálni: valljon nem kelle
ne e a’ természetjognak e ltilta n i  a’ szüléket a’ gyerniekek’ nem
zésétől, minthogy ez „ vetek“ , ’s gyermekeik’ szeretésélől; va
lamint gyakran az éhesnek is természettől tilos az evés, mivel 
tudnillik nincs mit ennie. — Miért hagyják a’ természetjogászok 
e’* kérdést érintetlenül? -r- Talán O lgyai ur fog rá legjobban 
felelhetni.

24. §. Hogy végre a’ju r is tá r a  térjünk vissza: elég, mon
dám, ha ő a’ természetjogból az itt előadottakat tudja, ’s a’ 
hely ett más szükségesekéi tanul. —

Az Hlyen jurista ’s az ügyész közt immár olly különbség 
van, mintáz egyeletnbeli tan ító  ’s a’ f a lu s i  oskolamester  közt ; 
vagy a’ m athem aticus  és a’ közönséges fö ld m érő  közt; M o za rt 
és egy p a ra s z t fu rn g ly á s  közt. — A’ különbség csak mégis elég 
nagy! — Az ügyészt tehát, bárroilly calculussal, haszinte enni 
praeclarissim o  bírna is ,- meg kellene különböztetni a’ juristálól; 
nagy jn r i s tá t  pedig, ki tudnillik egész tudomány körét kimerítet
te , csak igenigen ritkán keresni; mert az effélék csak igenigen 
gyérek, mi valóban nem is lehet másképen; — kivált nálunk! — 
Bécs, sept 23. 1838.

.V . I .  I. Az álla tokró l  nem felejtkezem el; de a’ philoso- 
phusok és juristák elsőséggel bírnak.

II. Sept. 25. Tgen nagyon megijesztett az érdemes régi ma- 
gyar jogász  ,,a’ magyar magány os jog’ commentatorairpl“ irt ér
tekezésének CSzá za d u n k ’ 77. számában) eleje által. De ki is 
ne ijedne meg, ha látja, hogy J erb ö czy , K itto n ic h , H u szty , 
Ideiemen  és í iö v y  ugyanazon egy com m cntalori mozsárban tö
retnek össze? — ... /  erbóczy commentator !  V erböczy hanyu- 
g ° n , f e j  né lkü l i r t ! ! ! “ — Boldog Isten! milly újságokat nem 
hallani e nyomorult világon! (Omnia jam fient, fieri quae posse 
negabam!) Szinte nagy kedvem volna ez iránt véleményemet ki
mondani. De patientia! Előbb a’ többit is meg kell olvasni, mit a’ 
rt̂ gl jogász ur még mondani fog. Talán még megfordul; ámbár, 
én legalább, teljességgel nem látom át, mint lehetne olly mély, 
keskeny, sáros utón, minőre a’ jogász uí ágyújával jutott, meg
fordulni. De Istennél ’s juristánál minden lehetséges! — Ez 
úttal csak ennyit: A jó jogász bizonyosan egy hoszú, igen ho- 
szúj mintegy h ú sz .éves külföldi útjáról talán csak mostanában 
érkezett haza; következőleg még egészen ismeretlenek előtte azon 
igen tetemes felvilágosítások, mellyeket derék H o rvá l  Istvá
nunknak (tisztelet becsület annak, kit illet! ámbár ő nem is aca-

dem icus) jo g ta n i  tekintetben is köszönhetünk. — Hogy S a u l  a’ 
p ró fé tá k  közzé, azaz a’ nagy ju r i s ta ,  és Judas Iscariotes — 
Jung  —  a' tudományos aucloritások’ sorába jutott: minden bi
zonnyal csak a’ hoszú utazásból magyarázhatni m eg, e"s egy olly 
— Isten tudja, mikép szerzett — hit’ bírásából, melly hegyeket 
képes helyökből kimozdítani ’s melly e’ sze r in t az u lpsiná lásnál 
igen derék szolgálatokat teh e tn e , de a * litera lu rábau  egészen 
's teljességgel né lkü lözhető , s épen semm i dolga.

Csaplovics.

N y  e 1 v h i b a.
A’ T ársalkodó ’ 71. és 72dik összekapcsolt számában, a’ 
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kodva.4.‘ Eddig csak koros, é l te s , vagy legfölebb öreg  dámák
ról vagy asszonyságokról hallottam szólani ’s olvastam, de soha 
sem r.égi dámákról. Valamint a’ rómaiak a’ p r is c u s , anliquus  
szókat a’ v e in s ,  v e lu lu s , s e t te r , senilis  és decrepilus  szóktól 
jól megkülönböztették. Mondák p. o. priscu tn  aevum (régi kor); 
prisca  verba (régi szók), p risca  gens (régi nemzet); antiquum  
vinum (régi bor), an tiqua  história (régi vagy hajdani történetek), 
antiqna  scripta (régi írások), u n iiq u i  mores (régi szokások, tro- 
pice: jámbor erkölcsök); ve ins  homo (öreg, vén ember), ve in s  
navis (vén hajó)*), ve lu lu s  (aggocska, vénecske, ältlich, ziemlich 
alt)vk’, equus ; ve tu la  arbor; s e n e x miles ( agg , ,  vén, öreg, 
koros katona), senilis  (öreg, vén, öreghez illő, vénségbeli) pru- 
dentia; decrepilus  homo (agg, aggott, igen öreg), decrepila  
aetas-(vénség., élemedelt kor); szinte igy a’ magyarok is a’ 
rég i  és ha jd a n i  (priscus, anliquus) szókat az öreg, v é n , agg, 
koros (senex, vetus) szóktól szorosan megkülönböztetik. Csak 
a’ német él minden esetben a lt  szóval, p. o. alle  W örter, alles  
Volk, «//er W ein, alte  Gewohnheiten und Sitten, alles  Schiff, 
a lle r  Soldat, aller  Mann, alte  Frau, alle  Dame ’stb. Talán az 
értekező ném etül  gondolkodott, ’s azért fordította az alle D am e-i 
régi d á m á -\al. De a’ Társalkodó’ szerkesztőjének kellett volna 
a’ németes bakot megigazítani ’s a’ rég i dám át  éltes v. koros 
dámával felcserélni. E gy olvasó.

E l é g  y .

Tapasztalt dolog, hogy a’ vörös borok télen á t, hideg pin- 
ezében, megzavarodnak ’s kifejlésök akadályoztatik. E’ bajnak 
elhárítására Stettinben, Danzigbau ’s több h e ly e in  a’ vörösbor- 
pinezéket fűtik, mi legalkalmasabban úgy esik meg, hogy egy 
keménczétől vascsövek vezettetnek az egész pinezében köröskö
rűi, ’s ezáltal annak levegője folytonos langyságban tartaíik. 
E’ mellett ajánltatik a’ pinezének tisztán tartatása, mert kétséget 
nem szenved, hogy a’ tiszta, egészséges levegő tetemes be
hatással bir a’ borokra.

Franczia hírlapok különösnek találják, hogy O rléans , egy 
a’ másod rangú" legnépesb franczia városok közűi, csak kevés 
héttel ezelőtt kapott utczaí gázvilágítást. Mit mondjunk Német- 
és más országokról, hol igen nagy és népes városokban a ’ gaz
világítást névről is alig ismérik!

*) De néílavetus^; régi, hajdani; p. o. veteres poétáé, veteres coloni.

P o zson yb an .
% - Alapitá és szerkeszti Orosz Jp zse f.  —  Nyomtatja ifjabb Schm id  A u la i.



Egy conversatio.
Társaskörökben gyakran szeretem a’ magányt, ’s éleménye- 

met inkább abban lelem, ha másokat örülni és vigadni latok, 
mint hogy magam is ugyanazon eszközökkel, mellyekkel ők él
nek,  akarnék földerülni. Innen van,  hogy a’ jelen őszi estéken, 
1 0  és 1 1  óra közt, midőn már az asztalok rendezve, a’ cso
portok szorosabban különválva vannak, szeretek visszavonulni 
az elhagyott kandalló mellé, hol egy gondolat- és képzeletébresz
tő félfényben, a’ hamvadó szenet mozgonylag szítogatva, egy 
pár órát örömest elmerengek. így tevék- tegnapelőt*, midőn F,* 
régi iskolatársam és szinte gyermekkori barátom, nem literator 
maga, de művelt, figyelmes olvasó 's újabb lile rátöri viszonya
inkba meglehetősen avatott, mellém veié magát a’ karszékbe ’s 
egy meghitt párbeszéd szövedék közöttünk, mellyel , mivel kö
rülményeinkben talán érdekkel bírhat ’s némi, kivált Írót és lite
ratúrai viszonyok és tárgyak felett felvilágosításul szolgálhat, 
jónak találtam emlékezetemben összeszedni, a’ tetemes!) hiányo
kat kisimítani, de az egészet a’ szóbeli társalkodás' szabadságá
ban és tárgy ugrásaiban meghagyni ’s így az olvasót mintegy 
beszélgetésünk’ részesévé és kihallgatójává lenni,

F* tehát mellém veté magát a’ karszékre ’s korábbi említé
sek’ következtében igy kezdé a’ beszédet.

0 . Én csakugyan hiszem, hogy az az Ochtinay az Athenae
um’ 29dik szamában nem más mint II— y.

Én. Mindegy, Irántam! viselete minden esetre egy szilaj ti
nóé, melly jegyzésembe nagy dühhel belevágtat, egyetmást 
megszaglal benne, egyet fordul, egyet bőg,' egyet rúg, ’s az
zal istállójába visszáruban.

(3. A’ kép eleven ; de halljad okaimat. Ez a’ poetasteri 
kicsiszolt, felmagasztalt hang és ez a’ szenvedélyesség, nyilván 
elárulják előttem a’ pajtást és pártost. Ezen urak a’ sty lus’ sima
ságában és keresett, széphangú fordulataiban mindny ájan Ka
zinczymák, a’ pártban és pajtásságban mindnyájan Kisfaludy Ká- 
volynak növendékei.; azért hasonlítanak anny ira egymáshoz, azért 
nehéz őket álnév alatt egymástól mindenkor megkülönböztetni, 
de itt e’ dühösség a’ szemlélni ellen, olly közel állásban az alhe- 
naeumi zajgásokkal, csak a’ legszorosabb körben hagynak tapo
gatni, ’s itt a’ „három“ után legelső ’s meghittebb- II y •

Én. Lehet, hogy úgy van. De mi nekem benne leginkább 
tetszik, az épen azon düh, melly et említesz ’s melly az én 
psychologiám szerint csak a’ gyenge és roskadozó ügynek lehet 
tanúsága. Ugyanis kinek ügy, közügy van kezében s erőt érez 
magaban, azzal győzni, ellenél belőle okokkal kiforgatni, az ny u
galommal ’s hiedelemmel szól, mert a’ nyomos okoskodás nyu
godalmat, a’ tárgy Hiedelmét kíván; és még, mert a felesebb 
erő, ismét az én psychologiám szerint, mindig nemességgel, 
a’ diadalérzet mindig kímélettel szokott járni. Ama’ nemes harag, 
mellyre a’ méltatlanságot látva gerjedünk’s mellyel O. emleget, 
vajmi messze esik azon erőtetett, görcsös nevetéstől, mellyel  ̂
ő felkiált: „Mindenható kaczaj, meg ne ölj / “ ás azon vadság
tól, mellyel a’ kontár és hívatlan írót szintúgy el akarja zuzalni, 
ellipratni, mint az.útonállót és rablót felakasztatni!;

O. Minden bizonnyal; ez az én véleményem is. Egyébiránt 
j jegy zésedet a’Hírnök’ 65. számában ma újólag átolvastam ’s úgy 
találom, hogy azt minden Író- minden legkisebb Pelak atlas nelkii! 
elfogadhatja.

En. Miért is ne fogadhatná? Aincs ott egyetlen nemesebb 
rugó is kizárva; hanem az irui rugók’ természetes sora és ha- 
tasereje van a' lehető legkiterjedtebb általányosságban soalazva. 
'Vegyük fel a’ dolgot ab ovo,  úgy a’ mint van. Minden ember
ben van ösztön az Írásra, azaz gondolatainak ’s étzeteinek ki
nyomására és más többekkeli közlésére, mihelyt gondolatai elén- 
kebbek, érzetei hullámzóbbak. Ezen ösztönt neveli mes a’ 
gyönyör, mellyel, mihelyt azokat közleni akarjuk, gondolatink' 
játékából, rendbe és világosságba hozásából ’s érzeteink’ tisztul- 
tabb, nemesültebb kifejtéséből, mint általában minden lelki és tes
ti erőnk’, természetszerű és öntudattal szabályzóit gyakorlatából, 
szükségképen erezünk ; de ezen ösztön ’s a’ vele párosult gyö
nyör magok még korán sem eh*gendók, valakit a’ ny ilvanyos 
Írói pályára lépetni ’s azon fentartani; következéskép rólok ott, 
hol én a’ nyilván föllépett irók’ rugóiról szólottám, nem is tetel- 
heték említés. Mert hiszen ezen köz ösztönnél fogva mi nden,  
élénkebb gondolkodású ’s érzető embernek íróvá, azaz litera- 
torrá kellene lenni, mi pedig nincsen úgy. Már ama’ velünk 
született szemérem és kényes önérzet, melly ezt kérdezteti 
velünk : valljon fognak e gondolatid mások előtt is eléggé fon
tosodnak és helyeseknek tetszeni; valljon nem fognak e inasok 
a’ te legszentebb’s rejtettebb érzeteiden nevetni? sokat, igen 
sokat legeleve visszarezzent az írói pályától, ’s nekem egyma
gámnak is tapasztalásaim vannak több jeles, részint kitűnő hi
vatalokat viselő vagy viselt férjftakról, kik egyedül e’ kényes 
tartózkodásból állhatatosan vonakodtak munkálataikat sajtó alá 
bocsátani. Ezen első, eredeti, legtisztább 's legközösebb ösztön 
tehát magában nem bírván elegendő rugó erővel, az írói pályára 
tömegeket lépetni föl, kérdés már most, valljon milly rugók ki vám
tatnak m eg ’s munkálkodnak tehát az emberi szívben, mellyek- 
a’ legnagyobb részt, mellyről jegyzésemben ’» itt is minden
kor szó van, e' fontos és minden esetre koczkázatös lépésre 
bírják ? Kérdezd meg az ifjút,, ki legelső versét, legoUo mű-, 
vagy könyvhirálalát vagy legalább fordítását névtelenül a’ hirlap- 
és folyóiratkiadóHoz vivő, valljon mi dolgozott legnagyobb erő
v e l 's etlalároznlag keblében, midőn irt és ment? nem a’ h i ti- 
s á g  e r nevét, ha csak álnevei is és munkáját nyomtatva látni, 
ennél fogyást,, mivel hiszen a’nagyobb irók’ munkái is csak nyom
tatva vannak, némileg helyet foglalhatni a’ költők, az irók közt 
's érezni és éreztetni, habár ismeretlenül is azt, hogy mi is 
tudunk ám szólani a’ dologhoz, mi is tudunk ám Írni ezt 'agy 
azt, még pedig úgy, hogy müvünk méltónak tartassék a‘ kinyo- 
matásra! Igenis, a’ hiúság, a’ bennünk felébredt s tehetség vagy 
csak mások’ dicsérete által ápolt ’s kecsegtetett önérzetnek ezen 
első-szülött,-könnyelmű leánya, de egyszersmind szülője vagy 
testvére a’ később kifejlésű, komolyabb és nemesebb b e c s - és 
di cs  v á g y n a k ,  valamint kifejtésre nézve első (mivel szivünk 
és lelkünk’ legbelsőbb gyökeréből, t. i- az *Ai é rz e tbol közvet
lenül ugrik ki), úgy bizonnyal legkőzösb, sokszor legerosb, ót
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sírjáig kiséio — ’s így egyik fő -  rugója az Írónak. Avvagy 
nem láttatok e már koros és egy vagy másban megállapított 
érdemű írókat, kik reputatiojok’ egy részét koczkára tevék, olly 
tárgyakról Írván, ollyanokhoz szólván, mikre nem termettek, 
mikre nem hivattak, miből? merő hiúságból, melly rajtokéról
vet t 7  _ \ z ifjút siker és megismérés serkentik. Ez a’ kettő
neki még elég jutalom, ’s az lenne bizonyosan továbbra is, ha 
az ifjú ifjú maradna ’s ha a’ szépén megkezdett pályán tovább 
haladni nem kellene. De az ifjú férjfivá lesz ’s a’ pályát foly
tatni kell, mert kiszt az ösztön, kiszt a’ hiúság, kiszt a növe
kedett erő’s az ezzel együtt a’ hiúság mellett kifejlett, nemesebb 
b e c s - é s  di e  s v á g y .  Igen, de a’ férjfinak más, szinte ere
deti és hatalmas ösztönei is vannak, ő nőhödni is akar, s feléb
redt becsvágya, melly mint láttuk, nem egyéb mint maga a 
felmagasuit önérzet, kitüntetést óhajt polgártársai közt, szóval 
a’ férj fi biztos és díszes polgári állást keres ’s e’ végre körülte
kint. Látja most, hogy ha a’ megkezdett, néha olly mohón és 
könnyelmüleg megkezdett írói pályán tovább haladni akár, ho- 
szas olvasásra, könyvekre^ eszközökre ’s mindenek felelt el
vonult, szórakozallan elmélkedésre és életre van szüksége, ’s 
boldog-ő, ha ősi vagyona, öröké, tőkepénze van, melly neki 
oliumát és studiumit biztosíthatja. De kinek, hányadiknak van 
ez, azok közül is , sőt k i v á l t k é p e n  azok közül, kik már pró
báit is adák irói hivatásuknak, tehetségöknek? ’s ime itt va
gyunk a1 második bökkenőnél, itt a’- második rostánál, melly 
az irót a’ nem-írótól különválasztja, amazt fentartja, ezt ál- 
talereszli. A’ férjfi írónak szükségképen számolnia k e l l  ’s azt 
kérdenie magától: mikép egyeztetheti meg e’ keltőt: tanulni, 
elmélkedni, írni mindig (mire kedve és tehetsége ’s igy hiva
tása van), ’s mégis magának és családjának biztos és illendő 
polgári lé let szerezni, megtartani? A’ mikép e’ kérdésre felel
het , a’ szerint haladhat ő a’ tudományos ’s művészeti pályán, a’ 
szerint lehet vagy nincs egy nemzetnek virágzó ’s életdús lite- 
raturája. Ha a’ felelet igy eshetik k i, mint kellene elmélet és 
igazság szerint mindig kiesni: .„hiszen a’ tudomány, az Írás 
eltart engem, akarnielly ágát müvelendem is sikerrel a’ tu
dományoknak1,4, akkor salva rés est, akkor az iró örömest, 
nyugodtan veszi kezébe a’ tollat, örömest, nyugodtan veszi 
fel keblébe a’ második, sokszor leghatalmasb rugót az Írás
ra, t. i. a’ p é n z t  ( k e n y e r e t ,  h i v a t a l t ) ,  melly munkájáért 
adatik, mert hiszen erre tekinteni, még pedig fő kép te
kinteni, maga és övéi iránti legközelebb, legbizonyosb ’s ugyan
azért legszentebb kötelessége. Hanem Ochtinay, e ’ nagy psy- 
chologus, erre ezt mondja: A’ pénz vagy kenyér a’ legkisebb ; 
kinek igaz hivatása van, kinek keblét a’ tudomány’ 's művészet’ 
érdeke lelkesíti, kinek igazság és szépség vezércsillagai, ki a’ 
literalurát ’s nemzetet, tartja szeme előtt, az csak ezekre néz, az, 
ha úgy esik a' koczka, feláldozza magát, nyomorog maga és 
nyomorogni hagyja csaladját; és ez az igazi iró és literator, a’ 
többi mind béres, mind zsoldos. — Én pedig erre ezt felelem: 
nem ig a z;  Ochtinay nem isméri az embert, az életet, a’ literatu- 
rát. A’ legelső szükségekre, a’ legközelebb, legvilágosb ’s ugyan
ezért legszentebb kötelességekre kell minden becsületes ember
nek főleg hallgatni; ’s legyen bizony os benne 0 . ur, az emberek’ 
s igy az irók legnagyobb része arra hallgat is. Tudom én’jól, 
hogy vannak vagy voltak individuumok, mellyekben olly tul- 
nyomólag sőt kirekesztőleg uralkodó az irói ösztön, hogy mellette 
minden más ösztön, tehetség és kötelesség elhal ’s elhalványul ;• 
de ezek írlak volna és írnának, ha soha sem létezne is nemzet, 
olvasó, literal ura, de Hlyen individualitással ezer iró közül csak 
egy bir, de ezek magok sem literalurát nem képezhetnek, sein

az irói többségnek, mellyről itt szó vagyon, szabályul és mintául 
nem szolgálhatnak. Avvagy abból, mivel mint mondalik, egy New
ton, egy Schiller, egy Camoens^egy Kazinczy mindent, néha még 
a’ legelső ’s legerősb ön- és mások iránti kötelességeket is felál
dozták, következik e, hogy annak,ki ezt nem teszi, nincsen irói 
hivatása? következik e, hogy a’ oizlos és illendő polgári állást 
irói munkásságunkban nem szabad, nem k e l l  egyik fő rugóul 
vennünk? vagy hogy a’ ki ezt teszi, eo ipso feláldozza meg
győződését, függetlenségét, ’s többé nem a’ tudomány- és igaz
ság-, hanem csupán személyes érdekektől vezettetik? Hiszen 
az erkölcsi szabályok’ szentsége, az én rövid jegyzésemben vi
lágosan kikötve van e’ szókkal: hogy ,,ha az írónak f ő rugója 
nem erkölcsi eszme is (mi épen azért, mivel csak eszme, 
munkásságunk’ fő rugója psychologice nem is lehet), de írását 
mindig az erkölcsi eszmek es törvények szabályozzák ; igy pél
dául, írjon valaki hiúságból, de írjon j ó t , legalább ne ártal
m ast, írjon bár boszuból, de igazat, ne rágalm at, hazndsá- 
gol ’slb . 44 Lehet e ennél világosabban szólani? Avvagy egy e az 
erkölcsi törvény, melly a’ cselekvést szabályozza, és a’ rugó, 
melly azt élteti, izgatja, munkáltatja? Vagy nem lesz az Írásra 
termettek’ t ö b b s é g e iró, ’s igy nem lesz lileratúra sem; vagy 
munkáiból az Írónak biztos polgári állást, azaz pénzt, kenyeret, 
hivalaU kell reménylhetnie’s igy ennek, t. i. a’ p é n z n e k ,  ’stb. 
az ő munkásságára tetemes és főképi hatással bírnia. 'S most 
lássuk, valljon igy van e ez, mint mondom, a’ valóságban, nem 
csak nálunk , hanem minden nemzeteknél. Miért olly gazdag 
minden kigondolható ágában az angol, franczia és német lite- 
ralura? nem azért e f ő k é p e n ,  mivel olt minden jó munka 
bizonyosan eikel ’s íróját p é n z z e l  (azaz kenyérrel, hivatallal) 
bőven jutalmazza, következőleg annak illő polgári állását meg
szerzi ’s biztosítja? miért jő ki Parisban é v e n k i n t 2 — 300 kisebb 
nagyobb színmű? Hugo, Dumas, Delavigne, Seribe, Vigny ’stb. 
'slb. írnának e annyi  ’s olly jó l  k i d o l g o z o t t  színmüveket, 
ha értők a’ színházigazgatóktól ’s könyvkiadóktól, sajatlag a’ 
'publicumlói, annyi ezereket nem várnának, nem kapnának? — de 
ha igy, mi lagadhallan, valljon mindezeknél az Írásban nem 
egyik fő rugó e a’ pénz, mint a’ polgári biztos állás’ eszköze 
és képviselője, miután az mind a' munka' mennyiségére mind 
annak jóságara kétségtelenül befoly ? Valljon Hugo Victor, vagy 
akarmellyik közülük, igazságot, tudományt, meggyőződést ál
doz e fel , midőn e’ hasznot munkássága’ fő rugójául veszi? Ki 
a’ függetlenebb ’s igazságszerelőbb iró, az, e , kit a’ publicum, 
vagy kit a’ tudós társaság, vagy má$ akarmelly egyes személy 
vagy testület fizet, jutalmaz? — Csak ott virágzik a' literatura, 
csak ott gyarapulhat általa a’ nemzet, hol belőle m a g á b ó l  
a’ tehetséggel és készültséggel felruházott iró biztos polgári 
állást reméllhet. — E' szerint, gondolom, jegyzésem’ első két 
rugója eléggé ki volna mutatva és fejtve. Következik látnunk, 
mik lehetnek az iró’ további hathatósb rugói? Felelet: mik le
hetnének egyebek, mint s z e n v e d é l y e i ,  's ezek az írónál 
szintúgy mint minden halandónál. Kinek hiúsága vagy becsvágya 
kielégítve ’s polgári állása biztosítva van, mi hatna annak mun
kásságára ’s cselekvéseire ezek után inkább mint épen szenvedé
lyei? Az igen szomorú dolog volna, ha szenvedélyeink nem 
volnának, ’s igen uj, ha azok az irók’ munkásságára előkelő- 
leg nem hatnának. Kiben egyszer hiúság, becs-, dics-, hir- 
pénz-, boszuvágy, tudomány- és honszeretet ’stb. 'stb. s z e n 
v e d é l l y é  magasultak, örökre egyik fő rugója marad sa 
ját szenvedély e az ő tetteinek és munkásságának , — akarmi! 
mondjon Ochtinay. így például , hogy csak kicsiben és közel 
maradjak, az athenaeisták kétségkívül boszuból, legalább fő-
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k é p e n  boszuból szidalmazlak és rágalmazlak engem zajgásaik- 
ban. Kiálthatott volna nekik Ochtinay: „Uraim, hogyan? °nem a 
boszú, hanem a’ tudomány, az igazság, a’ haza’ az emberi
s é g! “ . . .  Késő már akkor, mikor őket elragadta a Jó. — ’S 
ha Ochlinay azt állítja, hogy az illyen szenvedélysngalta mun
kák mind és szüksegkepen roszak, névszerint hogy „hiúságból 

• nem lehet jót, boszuból igazat írni s oha“ (ezek az ő saját 
szavai), erre ismét azt kell mondanom: nem ig a z; mert 
bárha a szenvedély, kivált az ellenségesek, miilyen p. o. a’ 
boszú, megzavarja az elmét s az igazság’ és méltányság’ ha
tárain, mint sok nagy iró’ példája mutatja, tulragadozza, 
azért a szenvedélyt általában véve, mint az iró’ ’s minden 
más ember’ tetteinek egyik fő és l oya l  is rugóját megtagad- 
latni, mint psychologus és emberismérő, soha, de soha hely
ben nem hagyhatom. Mennyi jót és igazat Írtak Johnson és 
Shakespeare, Voltaire és Firon, -Rousseau és Diderot 's más 
százan merő hiúságból, boszuból, hir-, dicsvágyból ’slb ! — 
így tehát áll az, mit én a’ jegyzésben mondottam ’s most ismét
lők , hogy t. i. az egész világ’ irói’ legnagyobb többségének az 
iroi pályára kisztő és azon fentartó főbb r u g ó i  ezek: h i ús á g  
(becsvágy), k e n y é r  (pénz, hivatal), és s z e n v e d é l y e k .  
Egynél egyik, másnál másik, majd e z , majd amaz erősebb, ’s 
csak ezek után jönnek, mint rugók, sőt sajátképen nem is ru
gók, a’ tudomány’ és művészet’ előbbrevitelének , a' haza’ ’s 
emberiség' java’ előmozdításának szabályzó eszmei. Mert az 
igen furcsa dolog is volna, feltenni, hogy csak néhány iró is, 
nem mondom, a" nagy többség, egy a’ legszebb sikerrel ’s tehet- 
ségi öntudattal megkezdett irói pálya’ elején vagy derekán is igy 
szóljon magához: „Ha én ezen a’ pályán, bár Ínség és nyomor 
között, haladok, akkor a’ h a z a ,  a’ t u d o má n y  és az e m- 
b er i s é g  nyer;  ha p e d i g  e l v o n u l o k ,  v e s z t ;  t e h á t  i- 
r o t . “ És mégis ezt az okoskodást, ezt a’ képtelen és vétkes 
önhittséget akarja Ochtinay minden írónál az első és legerősb 
rugóid, ezt egyedül az irói hivatás’ jeléül vétetni! Ez már igazi 
Ochlinay-féle psychologia volna. Micsoda psychologiát, physio- 
logiat vagy anlhropologiát tanult ez az ember? Azt hiszen mi 
írók valamennyien tudjuk, hogy a’ tudomány’ előbbre vitelén, a' 
művészet’ gyarapításán, az igazság' földerítésén, ’s igy közvet
ve a’ haza’ ’s emberiség’ javán kell dolgoznunk, különbennem 
is várhatnánk iratunknak semmi tetemesb sikert vagy maradan
dó becset; de hiszen ezek csak messze czelok. erkölcsi törvé
nyek és szabályozó eszme'k, nem pedig ragok. I sse fel azábrán- 
dihan boldog Ochtinay a’ legelső oskolai psychologiát vagy an- 
ihropologiat, ’s látni fogja benne, „hogy az emberi akaratnak 
és cselekvésnek legközelebb ’s rendszerint elhatározó rugói az 
Ösztönök es a’ szenvedélyek, nem az okoskodás és érlelem.“ 
Úgy de nicllyik ösztön halalmasb, mint az önfentartásé, 's mely- 
lyik szenvedély erősebb vagy larlóbb, mint a’ becs- és dicsvágy?

Ö. Mindez természetes. Egy hasonlót hozok fel. A’ házaso- 
dásra mindnyájunknak van ösztönünk, kisebb vagy nagyobb hiva
tásunk, nemi ösztönünknél fogva; ezen kiv ül a’ házasság való
ban igen erkölcsi ’s haza- és emberségboldogító eszme, mert 
csak a' házasságban köttetik erősen a’ polgár a’ honhoz, nevel
tethetnek legjobban gyermekek, tartathatik fen az egészség, 
gyarapodik a’ polgárisodás és emberiség ’stb. És mégis, ha 
csnpuu ezen ösztön és eszmek intéznék a’ dolgot., hihetőleg a' 
föld’ népessége csakhamar egy tizedére vagy épen századára 
szállna le. Hanem kebelünkben különböző rugók is rejteznek, 
mellyek a’ lépést hathatósan elősegítik és sokasítjak. T. i . , ha 
nem csalatom, egynél a’ szépség, hiúság, pénz, kényelem, 
másnál a’ ke'nyelem, hiúság, szépség, pénz, harmadiknál a’

pénz, hiúság, szépség, kényelem ’stß. döntik el a’ dolgot; ’« 
ha a nagyobb számnak leikébe pillanthatnánk , aligha úgy nem 
találnék, hogy itt is, mint az Íróknál, többnyire h i ús ág  és 
pé nz ,  s pénz és hiúság a’ leghatósabb és legmunkásabb rugók.

. Én.  Nem lehetetlen. .
O. D e , látod, a magyar  Írókra nézve mégis le hetiéi 

volna kivételt; ezekre legalább, mint Ochlinay mondja, a’ te 
scalád csakugyan nem illik, mert íme literal óránk’ kezdetében, 
ó szerinte, a’ ma g y a r  írók’ „tiszta, pusztán az ágy' szent
ségétől buzdított törekvései sükerűlének ’s megveték literatu- 
ránk’ első alapjait. Kazinczy Ferencz felaldozá az ügynek magát 
’s vagyonát, de felizgalója is lón literaturánk’ legújabb szakanak 
’s neve köztünk el nem enyészend.“ Sióval, a’ mostani magyar 
literatoroknak 3/ 4 része nem vezettetik pénz-, hie-, boszuszomj- 
tól ’stb.

En. Hiszen épen ebben tetszik ki leginkább ezen ember’ 
bárgyusága, mivel azt hiszi, vagy legalább latszik hinni, hogy 
nekünk magyaroknak másképen lehet literaturánk, mint inas 
nemzeteknek lelt, ’s mivel nem érzi, nem latja, mik naponkint 
körülötte történnek. — 1790-tol, mint a’ magyar újabb literatura’ 
serkenési évétől, 1830-ig, tehát 40 egész év alatt, nem vol t  
literaturánk; ’s miért nem volt? épen azért, mert nem volt 
publicum, melly az irót buz dí t o t t a  -és j ut a l maz t a  volna. 
Gvadányi, Dugonics, Budai, Svastics, Georch, l'et he, Fejér, 
Horvát ’stb. és maga Kazinczy is, poéta- vagy fordító- egész 
seregével, részint professorok vagy más hivalalbeliek, részint 
papok vagy földesurak voltak, kik tehát írhattak, a’ nélkül 
hogy egyedül ebből vártak volna hivatalt, pénzt és polgári biz
tos állást. A’ legszükségesebbel bírván, többet a’ kiadóktól és 
publicumtól nem r e mé l h e t v é n ,  elhiszem, hogy a’ pénz- és 
becsvágy nem lehetett a’ fő rugó bennük, de bezzeg adlak is ne
künk literaturát! az már egy nemzethez, egy 1 2  milliónyi ma
g y a r  n e mz e t h e z  illő tudományos és művészeti literatura volt. 
kivált ha Aranka, Döbrenlei és Fejér nem tartottak volna fen 
folyóirataik által némi igazán literatori életet ’s közlekedést! S 
a’ hiúság és egyéb szenvedélyek nern dolgoztak bennük, úgy e, 
még pedig annál hevesebben és irigyebben, minél kevesebb volt 
a’ koncz, mellyérl versenyezhettek, ’s a' tekintet, melly után 
sóvároghattak volna?! Ostobább embernek beszéljen Ochlinay ur 
mint maga, ha cZt mással is el akarja hitetni. 1830ban végre 
jött gróf Széchényi István, ’s munkásságot akarva lövetni az 
írókba, gondolod, á la Ochtinay szólott az írókhoz, igy pél
dául: „Uraim, magyar irók! ismerem tapasztalt nagylelkűség
eket ’s tudóm, hogy ti pusztán az ügy’ szentségétől buzdillatva 
munkálkodtok, azért is felhívlak benneteket egyedül az ügy', a ' 
tudomány', az igazság', a haza' c’s az egész emberiség nevében, 
Írjatok, de Írjatok sokat és jót, többet és jobbat mint eddig, mert 
kell; 's Ígérek érte nektek cserfa koszorúkat és azt, hogy ha ma
gatokat's vagyonotokat az ügynek feláldozzátok, nevetek közlünk 
el nem enyészend!“ — Ez iszonyú senaatiot fogott volna lenni, s 
literaturánk ez utóbbi nyolez év alatt kétségkívül nagyobbat ugrott 
volna mint most. De Széchenyi ezt, fájdalom, nem tette; ó más
képen isméri az Írókat, még magokat a’ magyar  Írókat is, 
mint Ochlinay, 's a' maga ember- és vilagismérelében igy szó
lóit hozzájok: „Uraim, felhívlak benneteket az irasra; jelsza
vaim: pénz  és b e c s ü l e t !  A'ki jót ir, az événkint száz vagy 
két száz aranyat nyerhet, ’s tagul vételik az arademiaba, hol, 
ha semmi más nem volna is mint csak iró, díszes polgári allasa 
és holta' napjáig biztos egy pár száz forintja leend.“ -  Ez át
kozott egy materialismusl leheli, úgy «T, és gondolod, hogy 
ezek a’ nagylelkű magyar irók (legelői Kazinczy) nem írtak, ha-



ragadtak, megvetették az aranyokat? Majd megbolondultak a 
tagságért; egyet tudok (legalább igy susogák Pesten), a’ ki sírt, 
hoíjy levelező tagúi nem választatott, ámbár most, midőn már 
elérte e' czélt, feléje sem tekint az ülésnek. És a munkák csak 
röpültek az academiához, minden 1 0 0  aranyra 8 , 1 0 , 2 0  pálya- 
irat, a' kiadásra elfogadottakat uem győzi a társaság nyomatni, 
’s literaturánk e’ nyolcz év alatt többet, iszonyúbbat haladt, mint 
más nyolczvan alatt. És a’ magyar írók p u sz tá n  az iigy szen t
ségétől buzdítvák! a’ magy ar Írók’ 3/ 4  l‘«sze nem vezettetik a’ 
pénz- és becsvágytól, nála ezek nem fő rugók! — Mig ezen 
psychologiát, e’ praclicai örök igazságot gróf Széchenyi le tte l 
hirdette, addig az nem volt blasphemia, de mihelyt a’ szemle ki
mondotta s már akkor blasphemia lett! Igaz, hogy az én jegyzé
semben „pénz“ helyett „kenyér“ , (talán ez a’ sző  bántotta meg 
0 . urat), a’ „becsület“  helyett „hiúság“ áll az első sorokban, 
mert ott .én az „egész világ'“ íróiról szólék; máj: pedig Török
országban, például, nem pénzzel jutalmazzák az Írót, hanem 
csak kenyérrel, hivatallal, ’s a’ „becsület“ helyett, mellyel ott 
nem igen ismérnek, a' hiúság játsza e’szerepet. Különben is e’ 
rugók, mint tudjuk, rokonok.

Csaló 'Pál.
(Folytattatik.)

Licl i tl  Károly.
Miután hazánkban L ic h ll  Károly ur’ tőrekedései anyagi ol

dalról már eléggé felvilágositvák, hű elismérés’ tisztjének lát
szik, igyekezeteinek tágas irányzatáról is szólani! — A’ ki tudja, 
milly nehéz a’ kezdet mindenben,’s e’ részben Faulton3 merész- 
letére, a' bölcsek’ szenvedéseire, szóval minden nagyobb embe
rek’ küzködéseire emlékezik,könnyen elgondolhatja, hogy illy esek 
nélkül Lichtl K. ur’ vállalatai sem maradhattak. Valóban méltó e’ 
férjfiúról élesebben megérinteni* ama’ rendition lelki erőt, melly 
semmi, útjába gördült akadályok’, sőt veszélyek’ és tetemes rom
lások’ súlya alatt nem csüggedve, annál elszántabban szállott 
szentbe tervei’ ellenzelivel! —  ’s g y ő z ö tt!! ...  Ama’ bátor te
kintet, mellyel Lichtl ur az emberre nézni szokott, úgy látszik, 
ezen nehéz tusáknak és azok’ férjfias lebirásának eredménye. 
Lichll ur volt az első, ki nadályfogásból hazánknak kiszámlál- 
hallan hasznokat hajtott, azzal Francziaországba kereskedést 
nyitván és űzvén ; egymást érték az ő szekerei .Parisban , hol 
egész nadálytartó tavakat birt, és hazánkat gazdagította, hire- 
sitette. D e, bár hazánkfiai, haszon’ szomjától ingerelve, a’ na
dály fajzást nem kímélték, ’s e’ részben csaknem végképen meg- 
fogjatkoztak, azonfelül pedig Lichll Károly urnák Pesten volt 
egesz tavából irigy ei a’ nadály okát só által mind kipuszlították, 
's ő ezzel sok ezerekig iszonyúan károsult: vállalkozó természe
te nem csökkent, ’s mint nagyobb lelküek’ tulajdona, a’ bajban 
kettős veszélybe nem esni, t. L eszöket el nem veszíteni, ha
nem megtartani, ő is eszén volt a’ szerencsétlen körülmények 
közt; kedvét el nem vesztette; uj terven kezdte futtatni merész 
elméjét: czukor fmomító-gyár jutott eszébe, és ezt tűzte ki 
bátor nézetű lelkének feladásul; mit Pesten a’ Terézia-külváros-
ban leire is hozott, a’ kormánytól igen kedvező szabadítékot 
nyervén rá.

Sokan járlak nagyobb tekintetű férjfiaink közül e’ szép 
gyárnak csodálására, és örültek a’ kisded alkotású férjfiu’ lát
tának, kinek nagyszerű terveit valósítva szemlélték! Számtalan 
ifjak voltak, kiknek tágasabb körben forognak gondolati, e’ köz
reható intézetnek megtekintésére, és kielégített, megkönnyeb
bült lélekkel távoztak el.

Az erős azonban örök kisértetek közt é l, hogy megváljék, 
mennyire terjed a’ benső hatalom nál a?! . . .  Lichtl Károly ur
nák gyönyörű gyárintézete tüzgyuladás által hamvasztatott e l ! 
's ő, Fenséges Nádorunktól 10,000 [] ölnyi tért kapván, né
hány tehetősebb polgárral egyesült, és a’ legpompásabb épüle
tek’ egyikét maholnap egészen bevégzi, melly a’ váczi töltésnél 
emelte föl büszke fejét, és egész környéken uralkodik.

Bár követnék dúsabb nemeseink e’ példát, ’s illy közhasznú 
intézetekre fordítnák nagy jövedelmeiket! Csak maga Pest vár
megye termeszthetne annyi selymet, hogy egész hazánk beérné 
vele; a’ homokos határ szinte híva látszik híni eperfák’ ültetésére 
és selyembogarak’ tenyésztésére az embert! —

Méltó volt a’ szellemről szólani, mellyben Lichll K. él, melly 
a’ köz jóllét’ előmozdításába olly erősen belevág, ’s a’ vállalko
zást olly hatalmasan hozza divatba, mint képes a’ tett szó’, és 
a’ példa tanítás’ felibe lebbenve, nem annyira inteni, mint vonni 
és parancsolni! . . .

Z .  L .

Napfeléépítés és országszépítés/
Bajorországot illeti azon dicsőség, hogy az országszé

pítésre legelső fordított különös figyelmet, ’s azt a’ tanítás’ és 
kormányzás’ saját ágává tette. Dr. Yorherr, építésztanáes- 
nok Münchenben, több év óta csüggedellenírl törekedett az 
athenabeli Sokrates által már 2200 év előtt említett és sok 
templomban tapasztalt napfeléépítési rendszert oktatásai-, ira
tai- 's példáival megkedvelteim ’s azt az országszépítés’ köz 
tárgyául vétetni. Már 1812. évi tavaszon a’ mezeígazdasagi 
egyesület’ főbiztossága Münchenben saját küldöttséget rendelt 
Bajorország’ mezeig.ozdasági építészetének előmozdítására. Mün
chenben már évek óta fönált, a’ híres és nagyérdemű Vorherr 
építésztanácsnok’ igazgatása alatt, egy jeles és köz követésre 
méltó építésziskola, mellyben eddig ööbb mint 1600 tanuló (kö
zülük 3j5 bajor, ’s 2 j5  külföldi) képeztetek ’s oktattaték. Ezek 
buzgón intetlek , az itt vett országszépítési oktatást szóval és 
tettel mindenütt terjeszteni. Vorherr ur’ hazafiságának köszön
hetni szinte egy, az építésnek gyámolítására és az országszépí
tés’ előmozdítására szolgáló alapítványt, mellynek tőkéje máris 
mintegy 4000 forint, ’s mellynek 4 pcentes kamatjaiból, a’ tőke’ 
5000 ftra szaporodtával, 1|a rész egy bajor falu szépítése és jobb 
alakzata’ jutalmára, a’ másik 1j 2 pedig az építésziskola növen
dékei’ utazási segedelmére fog évenkint fordítlatni. Kívánatos 
’s valóban reménylhető, hogy más országokban is illy ország
szépítési egyesületek alakuljanak, 8  a napfeléépítés *) és or
szágszépítés közönségesen elterjedjen.

*) Erről más alkalommal kimerítőbben. A’ s*erL\

P o zson yb an .
Alapitá és szerkeszti Orosz Józse f.  __ Nyomtatja ifjabb Schm id  A n ta li



Levél töredékek.
i.

0! o! Ho! ho ! So! so! Rococo!
Saphir.

Minapi együttlétünk’ alkalmával elég hoszan beszélettünk 
a' jelenkori hírlapjainkban divatozó critiráról, a’ színházról, 
Egressyről, Szentkirályiról és Bajzáról. Vélekedésemet ezen 
homogeneo-heterogeneus tárgyak iránt részint meg is mondtam; 
és tetszvén véleményem, feltettem magamban, hogy bővebben 
is közlendem veled időről időre csekély nézeteimet. Őrülni fogok, 
ha ezeket méltánylod, csak arra kérlek, ne nézzed leveleimet 
criticának, vagy tán a’ zajgásokra feleletnek, mert ki győzne 
vagy akarna ezekre felelni I

Igazán mondva, sajnálnunk kell az időnkheli újságolvasó 
közönséget; kérdezed miért? mert egy negyed része minden 
hírlapi számnak nem critica, nem újság, hanem gúny írások ’s 
rágalmazások.

Primo loco candidálom illy formán az Al/tenaenmol.
Ha tartod ezen hírlapot, tudom, magad is helyben hagyod 

állításomat. Furkács Tamás’ levelei, ezen alacsony st)lusú kar- 
czolások, méltán szülnek haragot és megvetést.

Mi egyik fő tárgya az Athenaeum’ zajgásinak?
Pest vármegye színházat épített: béne! Készen állván a' 

színház, Bajzát igazgatóvá tette: o ! o ! — Bajza nem igen gon
dolt az igazgatósággal, mert ehhez nem értett (ez nem gunyo- 
íás, hanem tettel bebizonyított igazság): ho! ho ! — Bajza’ el- 
távoztával Szentkirályi lett igazgató: so! so! — De most 
Bajza állott elő, és addig critizált,. mig Szentkirályi ezt méltán 
megunta és leköszönt: ez már rococo!

Ezen 4 pontról egyenkint fogom nézeteimet közleni, de elébb 
csak egy szót a' színházról.

Pest vármegye a’ színházai bő adakozásokból, sok vitatás 
közt felépítette. Készen állván ez, ezen uj coloniát meg is né
pesítette. Hogy olly színészeket kellett volna szereznie, kik jók, 
tökéletesek, szóval, a néző közönség minden kívánaténak meg- 
felelhetők, természetes. De ezt Pest vármegye akarta is; hogy 
nem sikerült, róla nem tehet. — Kár, hogy színészink’ nagyobb 
része, kiknél a’ tehetségei olly örömmel látjuk tiinedezni, majd 
mindnyájan ollyanoknak vélik magokat, kiknek már tanulniuk 
semmit sem kell, azt képzelvén, hogy a’ müvészség’ legfelsőbb 
polczát már elérték. Barátom, ez tőlem nem üres állítmány, 
mert példát tudok 's mondok rá. Egy sok tehetségű fiatal magyar 
színész Bécsbe jött, hogy itt az udvari színház’ mestereit tanulja. 
Becsben lévén, összejött egy úrral, kinek nem a’ legszebb tanul- 
ni-vágyását mutatta, azt állítván, könnyen vállat vonítva, hogy: 
„Bizony a' bécsi udvari színészek jók, helyesek! A regisseur- 
rel is megismérkedhetnéin — mondá továbbá’ magyar színész-  
és Így a’ 'próbákon is jelen lehetnék, de erre n i ncs  s z ü k s é 
g e m;  csak az előadásokba járok majd“ és 'olt >s ' agy úszói .

Már most azt kérdem, mit gondol az illy színész magáról ! 
A’ próbákon tanulhatott volna legtöbbet; de ez neki nem kellett. 
Vagy egy Lőw e-től, Laroch-etól nincs mit tanulni i

Ez a’ fő hiba, édes barátom! \s mig színészeink illy prin
cípiumokkal mennek utazni, bizony nem tanulnak semmit is. sót 
kai a pénzért, mellyet illy útra költenek ; de ez még nem minden: 
mert az illy forma nézeteikkel nevetségesekké is teszik a’ külföl
dön az úgy is rósz hitelű magyar színészetet. —

És minek következése ez?
.A’ fii criticusok színdarabokat akarnak csak. és az operára 

kígyót,, békát kiáltanak; pedig jobb volna az operánál maradni, 
hol külföldi tag is használható, ’s mellyet könnyebben leltet ala- 
pílni, minta’ szavaló, bár remek darabok’, mond uk, csak kö
zépszerű előadásával nyomorgatni a’ szegény publuuinot, nielly 
a szomorújátékok’ előadása’ alkalmával sir ugyan _ de pénzé
ért, mellyet hiába kiadott.

De ez tetlleg is beválásul.
iVem üres a’ színház, ha egy eredeti dráma vagy szomorúja 

ték adatik? Azonban én ezzel nem czélzok csupán drámaíróinkra, 
mert Calderon, Knowdes ’stb. is igy járnák; és valljon miért? mert 
az illy darabok a’ középszerűségen is alól adatnak, mert színészeink 
tanulni nem akarnak ’stb. Valahányszor azonban daljáték kerül 
á’ színpadra, a’ ház tele van, az előadás tetszik; kérded ismét, 
miért? mert az előadás mindig jobban sikerűi, nem lévén egyedül 
magyar színészekre szükségünk ; noha ezt nem úgy értem, mint
ha az operában a’ magyar színész kizárólag nem volna használ
ható, de nemesíteni kell jó, már ismért operistákkal, nielly egy
velegből később jó ’s tiszta magyar társaság fog yalni.

De ennek az Athenaeum ellenség e ! vagy azért, mert e k k o r  
a’ hős-és szomorú-szindarabok hátrább állanának, ’s természetesen 
ezeknek irat is ; vagy mert nem rágalmazhatván az operát . ki
fogynának az athenaeumi zajgások — nem volna tárgy, és igy 
mit ima az egyik szerkesztő?

Lássuk tovább, hogyan kellene még színházunkon segíteni 
salva opinione Bajzaiana. íioroen.

(Fi)ljlatása köret ke c »’ k )

r
É s z r e v é t e l

az Athenaeum’ 2 1 ik sz. foglalt: „Falusi pap’órája*' cziinű elbeszélésre.
Az Athenaeum’ és Figyelmesé* figyelmes olvasója rég sej- 

dílhettc ez ikerlapok’ tisztátalan irányát. Vezérelvül tűzvén 
ki szerkesztői „Az é sz  az I s te n “-t, mintegy zászlót em-l- 
tek mi nden aucloritás ellen, ’s azért egy olly munka sem yoll 
szerencsés a’ Figyelinező’ koszorúját vagy dicséretét megnyer 
ni, nielly különösen a’ vallás , egyház s egyházi rend igazsá
gos védelmét, az ál-szabadság’ ’s szabadelműség’ korlátozását 
lárgyazla. Sót az Athenaeum rzikkelyekel közlőit, mellyekben 
gúny ’s rágalom foglaltattak a’ catholieismus ellen, noba nem 
nyilván, hanem alattomosan: fordításokba, mulatságos clheszc 
lésekbe, versezelekbe burkolva; hogy igy a' jó lelkű olvasó 
semmi gonoszt seni gyanítván, annal könnyebben megrsalassrk. 
miként a’ hal a’ kedves étekbe rejtett horgon legkönnyebben 
fenakad. Énnek bebizonyítására a sok közül elegendő legyen 
az Ath. 24. sz. foglalt illy czímű elbeszélés: ,,A ’ falusi pap 
órája.“ V — «-lói.
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Az elbeszélés’ rövid foglalatja e z : Bretagne' egyik kis fal
viban élt XIV. Lajos alatt egy pap, kinek egy gazdag ur órát 
ajándékozott fia tanításáért, — magában silány, érdektelen tör
ténet, de igazságos neheztelést gerjesztő a hitet gúnyoló ármá- 
nyos czélzata által. A’ pap ugyan első pillanatra dicsértetni látszik, 
de ha az elbeszélést tovább vizsgálva olvassuk, a’ satyrát köny- 
nyü kitalálni, melly burkolatlan’, sőt egész vakmerőségében tű
nik fel a’ berekesztésnél ; t. i. az említett ’s szinleg dicsért pap’ 
óráját az azt hazavivő órásnak kezében meglátván a nép, ör
dögöt vélt az órában rejtezni, s hire futamodolt a faluban, hogy 
egy bűbajos, ki kalitkában hordozza magával az ördögöt, a’ 
papi lakásba ment. jVémellyek azt kiálták: föl kell őt akasztani, 
mások: meg kell égetni, de senki sem mert hozzá közelíteni; 
mert nem kis dolog, szemfényvesztőt ’s ördögöt egyszerre meg
támadni. — A’ nép pedig egyre szaporodók a’ papház előtt ; 
már kövek repültek az ablakokba , iszonyú ordítás keletkezők, már 
faklyat és száraz ágakat hordtak össze, ’s az órás, az óra, a’ 
papház, egyházfi ’slb. nagy veszélyben voltak. Szerencsére e' 
pillanatban érkezek meg a’ plebánus ; kérdező a’ zűrzavar’ okát, 
mellyet elmondtak neki. Eleinte nagyon megijedt, de majd ma
gához jött, ’s tudván, minő befolyást gyakorol hallgatóira, ki
nyitotta az ablakot___Első pillanatban azt gondola a’ tömeg,
lmgv az ördögöt latja, a’ kereszlhányás újra kezdődők, ’s a’ 
szavaz ágat hozó asszonyok szentelt vízzel fecskendezék le a’ 
sokaságot, de végre megismérték a’ papot, ’s ezer szó kialtá: 
„Plebánus ur, az ördög van kegyelmednél!“ — „Az ördög“? 
kedves hallgatóim, nagyon szeretett nyájam, minő csalódás! 
Ezen eszköz, mellyet ti boszorkányozottnak tartatok, r e l i q u i a ,  
igen drága becses jószág“ . — „Reliquia! kiálta a’ sokaság, ki
ki térdre hullott, és az alamizsnának nem lön vége hossza. A* * 
betegek csengve kérők, hogy a’ mozgó reliquiát megillethessék, 
’s a’ meddő asszonyok közel léptek, ’s megérinték a’ becses 
eszközt, hogy anyákká legyenek, az óra processioval hordozta
tok körül, a’ falu pedig az ide tolongó sokaság által meggaz- 
dagittaték, mert az egész világ a’ reliquiához kívánkozott, ke
gyet és bűn b o c s á n a t o t  nyerni. — A’ felvilágosítottak pe
dig pontosan tudák a’ mise’ és vecsernye’ idejét. — Eddig az el
beszélés. Mar ebből kiki észreveheti, hogy czélja annak nem 
egyéb, mint a’ catholicum dogmát a’ szent ereklyék’ tiszteletéről 
nevetség’ tárgyává tenni, ’s mint alamizsnany erésre szolgáló 
űrügy öt aljas haszonlesésnek festeni, ’s igy czélja nem egyéb 
alacsony rágalomnál, legigazságtalanabb ’s legroszabbul koholt 
gúnynál, agyarkodó gazsagnál, ’s helytelen ráfogásnál. Mind 
erről , úgy reményiem, meggyőződik az olvasó, ha a’ következő 
észrevételeket figyelemre méltatja.

Minden költemény’ főlulajdonsága, hogy az sem a’ józan 
ésszel, sem a’ dolog’ természetével, sem a’ történetekkel ne el
lenkezzék, mert különben rendetlen agy’ sületlen szülemény ének 
tekintethetik ; mivel pedig az érintett elbeszélés mind a’ józan 
ésszel, mind a’ történetekkel, mind a’ dolog’ természetével 
nyilván ellenkezik, méltán a’ felfordult agy' szüleményei’ sorá
ba számíttalhalik. Ugyanis a’ csodálkozás’ főoka egy részről az 
órának ritkasága, még pedig olly nagy ritkasága, hogy ördögi 
munkának neveznék; más részről a’ brelagnei lakosok’ együgyü- 
sége s olly nagy tudatlansága, hogy az órában ördögöt rejtve 
lenni vélnének. Ám de ez, J — a uram, ellenkezik a’ történe
tekkel (mellyekbeni járatlanságát nagyon szépen elárulta), mert 
mar a XII. században kezdettek a’ klastromok órákat használ- 
UU a X I\ . században pedig már toronyórák divatoztak; sőt már 
1510. B ele  Peter zsebórát készített; hogyan lehetett tehát az 
óra, melly nek (első föltalálásától) Francziaország fő műhelye volt,

' XIV. Lajos’ idejében a" XVII. század’ végén ’s a’ XVIII-ik’ 
kezdetén olly nagy ritkaság, hogy ördögöt vélne abban lappan- 
gani a’ brelagnei közönség? — De más részről a’ franczia nép
nek olly nagy tudatlanságát, és az előítéletek’ sűrű ködében olly 
nagy elfnerültségét csak az hiheti el, ki nem isméri a’ tudomá
nyok’ virágzását, ’s a’ műveltség’ magas fokát, mellyen XIV. 
Lajos’ idejében Francziaország díszlett, ki nem tudja, hogy 
XIV.. Lajos uralkodásának a műveltség’ ’s tudományosság’ 
nagy haladása volt fő éke! — íme tehát alapjaiban hiányos lé
vén koholmánya V —  a  urnák, épen nem csoda, hogy egyebek
ben is , hol legtöbb nyomosságot vélt adni elbeszélésének, leg
nagyobb hibában tévelyeg; mert ha 1 —a ur tudná, mit hisz 
’s mit tart a’ calholica egyház a’ szent ereklyék’ tiszteletéről, 
úgy bizonyára nem állította volna, hogy a’ mozgó reliquiához 
betegek csengve gyűltek. Az utolsó vatholicus is tudja, hogy óra, 
vagy más ehhez hasonló, szent ereklyéül nem tekintethetik. A’ 
szenteknek, mint hajdan a’ szent lélek’ eleven templomainak, 
testeit, vagy azok’ részeit, szent ereklyéül tisztelik a’ catholi- 
cusok, de nem mozgonyt, mert ez a’ szent ereklyének értelmé
vel, a’ calholica egyház’ tanítása szerint homlok-egyenest, ellen
kezik. Olvasta volna addig inkább, mig a’ helytelen rágalmat 
irta, V —a ur a’ tridenti szent gyülekezet’ XXV. ülését, ’s ab
ból tiszta fogalma lehetne a’ calholica tanról. De sokkal méltat
lanabb gúny az: mintha bünbocsánatot nyerni reményteliének a’ 
catholicusok a’ szent ereklyétől. Hiszen egy kisded is megmond
ja J —tt urnák, hogy soha bünbocsánatot szent ereklyétől nem 
vára’ catholicus, miután igen tudja, hogy csak igazi megjobbu- 
lás ’s bünbánat után a’ poertilenlia’ szentsége által nyerhetni az 
Istentől egyedül bünbocsánatot. — íme igy kelle egy nyilványos 
lapban a’ vallást, még pedig az uralkodó vallást, az ő hitágaza- 
laiban nevetségessé tenni akarni? legigazságtalanabb kohol
mányokkal kisebbíteni? még pedig ezt a’ triceps’ redactio’ fel- 
ügyelése alatt? Hiszen az allala alkotott is te n ,’ az „ é s z “ sem 
hagyhatja ezt jóvá! gyalázat’ bélyegét nyomja igy önmagára e’ 
hírlap, midőn hamis költemények’, alacsony rágalmak’ tárházá
vá válik! — y.

V á l a s z
Botliros Jó zse f  árnak Századunk’ 72dik számában kijött  „ F e lc le t“ -ére.

Várnék Dávid úrhoz, a’ három hónapos évekről általa állí
tott „kétségtelen adatok’“ közlésére, Százaánnk' folyó évi 2 dik 
számában ***^ 5.2 ***int úrtól egy „Felszólítás“ intéztet vén, 
Gödör József ur, jóllehet amaz általa született, de mindjárt az 
első fúrösztőteknőben elhalt L aura '’*) 126dik lapján igy nyilat
kozik magáról: „Senki jussaiba avatkozni, x&gy fogada/luupró
kátorok \en\n nem akarunk“ : mindazáltal Fárnek ur helyett elő
áll, és mint fogadullun prókátor .Századunk’ Ildik számában, 
mar említett Laurájában is több helyeken használt — görögre 
fordított Bs'O-^og— tulajdonneve alatt „Előleges Felelet“ czímmel, 
Kottmeier’ némelly állításait, a’ „kétségtelen adatok’“ képiben 
nagy önbizottsággal idézi. Minekutána pedig ezen idézése — 
mint az érdemes olvasók emlékezhetnek rá — egy szathmári 
gymnasiumi tanító és ****ész ***int urak által megczáfoltatott, 
’s később ezen vitatkozáshoz „Néhány szó“ czím alatt egy érle-

* )  Laura,  oktatva mulattató újság a ’ pallérozottak!) m agyar  famí
liák’ számára.  — Közre bocsátotta Gödörházi Gödör Jó z se f ,  a'
philosophia’ doc to ra , a ’ szép tudományok’ magistere , szendi
,evan.g. prédikátor és  a ’ tek. komáromi és fe jé rvár i  egyesült 
m egyék’ egyházi nótáriusa. — 1824. Első esztendei folyamat, 
januariusi  kötet.
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kezés általam is kibocsáltatott volna: Századunk' 72dik számá
ban egy füst alatt mindhármunkat egy mérges „Felelet“-tel tisz
tel m eg, mellyben, a’ helyett, hogy a szóban forgó igazságot 
felvilágosítani igyekeznék, vagy a’ Fárnek ur’ és ön állításai'el
len általunk a’ dolog’ érdemében mondottakra czáfolatul csak 
egy reális kukkot is szólana, ime a philosophia’ doctora, a’ szép 
tudományok' magistere ’stb.* Bo&gog, Foveanus (igy is nevezi 
magát Laura 6 dik lapján) vagy Gödör uram iillenlésekkel, gúny- 
nyal, dölyíTel s gorombaságokkal áll elő; sőt hogy rajtam minél 
mérgesebb csapást ejthessen, nevem’ egy hozzá hasonlónak lát
szó görög szóra lett erőszakos csigázása által, még „gyilkosá
nak sem átall az olvasó közönség előtt kiáltani!!!

A’ mi már egyébiránt ezen epés „Felelet“-et illeti: ennek 
élőbeszédében, ezzel ennyire (September’ elejére) lelt késésének 
fő és első okát böjtelőhóban ujabb lakhely re költözködöttségének, 
s azt mindjárt követett utazásának tulajdonítja, igy szólván:| 

„Alighogy itt is félig-meddig rendbeszedhetém dolgaimat, mi
dőn sietve ismét T ö r ö k -  és O l a s z o r s z á g b a  utaztam, 
ethnographiai ismérefimet gyarapítandó, honnét csak kevés
sel ezelőtt térhettem vissza elhagyott lakomba.“ — Értse meg 
hát az érdemes olvasó, hogy ezen kürtőit ’s hires — eth
nographiai isméreteket gyarapító — utazás abból állott, hogy 
Hsd-gog ur Komárom vármegyéből, Szelídről, a’ húsvéti ünnepek’ 
elmúltával, gyalogosan — talán hát, lehet gondolni a’ czélba 
vett nemzetek felé lelt indulásából, egy jó vaskos vadkörlvélyfa- 
boltal, 's hátára öltött felleislival vagy málhával, mert bankno- 
lákkal duzzadt tározóját vászony tarisznya’ hűségére csak nem 
bízhatta — megindult Horvátországnak, mellyen kereszliilmen- 
vén, a’ vad ’s rabló Bosnyákország’ (ez az ő Törökországa) 
szélén tett fél napi sélálása, vagyis mint magányosan utazó, ha 
életét nem, de legalább tárczójat a’ rablóktól féllhelése miatt, 
szüntelen rettegve bujkálása után, fölment Fiúmét ’s Trieste! 
meglátni; honnét, már pünköst előtt Szendre haza jővén, etb- 
nographiai isméretei’ gyarapításának bunkója lön egy palaczk ten
gervíz. — Ezek igy lévén, fenebbi állításában lső fillentés az, 
hogy ő O l a s z o r s z á g b a n  is utazott volna; mert hiszen Fiu
m e, mint magyar tengermellék, a’ magyar koronához, Triest 
pedig, mint Karinlhia’ része, Ausztriához tartozik; ha csak azon 
okból nem nevezi Olaszországnak, mert azokban főkép olasz 
nyelvet hallott; ugyde azon joggal Pozsonyt és Sopronyt is az 
ott idegen utas Németországnak, Bihar és Arad vármegyék’ egy 
részét pedig Olahországnak nevezhetné. 2dik fillentés, hogy 
onnét csak kevéssel ezelőtt térhetett vissza elhagyott lakába; 
mert piinköstre már otthon volt, mitől fogva „FeleleP-e’ közlé
sének idejéig szinte 3  hónap vagy egy egész évnegyed tölt el. 
Ha tehát ezek fillentések — mint bizonyosan azok — állítása' 
többi részét sem lehet hinni, mert „quicumjue turpi fraude semel 
innotuit, etiam si verum dirit, amiltit íidem.“ —  Aem is hiszem, 
hogy ezen török- és olaszországi utazást „ethnographiai ismere
teit gyarapítandó“ tette volna, hanem bújában, bizonyosan a 
„kétségtelen adatokat“ ment keresni, vélvén, hogy minekutána 
azokat Németországban sem Kottmeiernél sem Beyernél, séma 
több általa idézett íróknál fel nem találhatta, Olaszországban, a 
régi rómaiak’ lakhelyén, vagy Törökországban, és igy még Kis- 
Ázsiát ’s Egy iptomot is ide értve, a’ régi tudós görögök' honában 
feltalálandja; de ezen reményétől is elesve, legalább utazása 
„kétségtelen adat“ául hoza magával egy palaczk tengervizet.

Továbbá „Felelet“-ében az A. és B. urakhoz intézettekből 
csak azon két helyet, mellyekben elfillenti Foveanus ur, hogy 
„előleges felelel“ -ét nem „kétségtelen adatok“-ul közlőtte, érin
tem: mivel ezek a’ tárgyra nézve rám is tartoznak. Igyanis A.

úrról, többek között, igy szól: „Minden bűne csak abban áll, 
hogy az előleges feleletet kétségtelen adatnak nem veszi, m i t  é n  

nem is kívánt HM'*. Ítélje meg akárki: micsoda logicátlan ’s ma
gát sárba keverő beszéd ez, Gödör űrtől, egy philosophia' doc- 
torától, a' szép tudományok' magisterétöl; mert ha igaz, hogy 
nem is kívánta az előleges feleletet kétségtelen adatnak vétetni: 
bűnt A. urnák miért tulajdonít? holott úgy nem lehet bűne; ha 
pedig az ő értelme szerint bűne van A. urnák: akkor nem lehet 
igaz, hogy az előleges feleletet kétségtelen adatnak venni nem 
kívánta. Mendacem oportet esse memorem. — B. úrhoz intézett 
szavaiban basonlóképen azt mondja Bothros ur: hogy az dóle
ges feleletben „kétségtelen adatokat ű  n e m  ig e 'r t é 1 Itt ismét 
egy fillentés Foveanus úrtól, a’ szép tudományok' liiagislerétól! 
egy inconsequentia — következetlenség — a’ philosophia’ doc- 
torától! — mert hiszenB.ur „Felszólításait Fárnek úrhoz egye
nesen a’ „kétségtelen adatok'“ közlése végett intézte; midőn 
tehát ennek következtében előgördül Gödör ur, ’s mint foga- 
datlau prókátor nagy önhizotlsággal ’s dölyíTel igy szól „Elő- 
leges Felelet“-ében: ,,a’ F e l s z ó l í t á s r a  á l l j a n a k  H l  f e l e l e t ü l  a '  

k ö v e l k e z e n d ő k "  ; — de a’ mi több, midőn igy fejezi be „ E lő leg e s  
Felelet“-é l : „reményiem F ü r n e k  u r  is  t u d  kétségtelen adatokat", 
hogy nem szégyenü ezekből eléggé ki világló azon szándékát 's 
állítását, hogy ő is  „Előleges Felelet“-ében kétségtelen adato
kat kívánt és tudott köziem, eltagadni. Turpe est doctori cum 
culpa redarguit ipsum.

Végre a’ mi Bothros ur’ „Felelet“-ének C-t azaz mnyomat 
érdeklő részét illeti: „Néhány szó“ czímű értekezésemről eze 
két mondja: „360 sorból álló“ — „több ezerekre (szavakra 
terjedő,, — „sok napokra születhetett“ — „szükségtelen és fö
lösleges“ — sőt „fölmelegített káposzta“ névvel gúnyolja ki. — 
l)e szépen kérem tehát „philosophiae doctor“ urat: határozza meg 

I1 mind az én mind mások’ okulásunkra ’s mint „magisler“ tanúson 
i meg mindnyájunkat arra, hogy akármelly „néhány szó“ czímii 

értekezésnek hány sorból állónak, hány ezer szóra terjedőnek, 
hány napra születhetendőnek kell lenni? — hogy pedig „sziik- 

; ségtelen és fölösleges“ e vagy sem? kérem — engedjen meg -  
ezt már kegyedtől kérdezni szükségtelennek tartom, ’s véleme- 
nyem szerint mások is annak tartják; mert kegyed' „Előleges 
Feleletére, B. urnák lökött tulajdon gúnyszavai szerint: „«oroy 
e(pa-l bicczenteni“ sem én sem más nem köteles, de nem is tette 
senki. Mi továbbá a’ „fölmelegített káposzta“ gúnynevet illeti: 
csodálkozom rajta, hogy ezen kedves magyar eledel' nevével 
tisztelte meg csekély értekezésemet ; mert a’ mennyire kegyedet 
miut nagy magyart van szerencsém ismerni, a káposztát nagyon 
szerel i mi ről  a’ magyar azt tartja, hogy minél többszőr „van 
íölmelegítve“ annál jobb. No de, úgy e , most az egyszer, erre 
ezt feleli: nulla regula sine exception«. — \  alósággal el is ta
lálta; mert kegyednek A. ur fris káposztát főzött, de Ínyéhez 
vagy*igen savanyú vagy igen borsos leven, nem t e t s z e t t ,  a’ korí
nét Amurnak „bűnt“ tulajdonit.-Továbbá B. ur kegyednek „föl- 

| m e l e g í t e t t e “  a’ káposztát, ’s  nemhogy a m a g y a r  szabály szerint 
jobban t e t s z e t i  volna, h a n e m  u g y a n c s a k  s z i s z e g  u tán a  m e r t  szá
ját m e g é g e t t e ,  jól'f ö l  l e v e n  m e l e g í t v e ,  ’« m e g é g e t e t t  nyelvéről 
s z ó r j a  I ’ m é r g e s  s z i k r á k a t  B .  u rra .  -  É n  p e d i g  m á s o d s z o r  m e 

l e g í t e t t e m  fö l a’ k á p o s z t á t ,  ’s  im e  olly s z e r e n c s é t l e n  vagyok, 
h i ,  m é r g é b e n  m é g  „ g y i l k o l n a k  fa kialt k e g y e d ,  m iv e l  m á r  an -  

n a k e l ó t t e  m e g é g e t e t t  n y e l v é n e k  a „ f ö l m e l e g í t é s “  m e g  n a g y o b b  

fajdalmai o k o z o t t .  -  Továbbá azért i s  m e r g e l ó d . k ,  h o g y  Bo& p( 
g ö r ö g  nevét m a g y a r  i g a «  v a g y  valódi n e v é r e  „ G » d o r “ - r e > . . s z a 
k í t v á n  A. é s  B. urakkal tudatom, e z é r t  k e l k é p e n  á ll  bőszül 
r a j ta m ;  'egyik ez:  á l l í t ja ,  k < * 7  „ g ó r ö g ű l - t u d . s o m a t  a d o m  értésük-
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re.“ — Engedelmet! épen megfordítva álla'  dolog: nem ke
gyed filogatta e görögfil-tudását, midőn mind régebben „Laura“- 
jaban több helyeken, mind közelebb „Előleges felelete“ alatt 
görögül telte ki nevet?— Másik az (a mivel újra göiögül-tu- 
dását fitogtatja), hogy, tulajdon szavai szerint, fecsegni akarván, 
,,gyilkosának kiált, mert — úgy mond — tpovog-ból (gyilkosság) 
igen könnyen kikerül vagy fonod“. Ugyan nem átall kegyed
„philos.ophia’ doctor a és szép tudományok’ magislere“ letér e illy 
szerencsétlen etyinologizálással lépni fel a közönség elébe?'! E 
szerint azt is „fecseghetné“ kegyed: hogy Árpád nem Á r p á d ,  

hanem r a g a d o z d  vagy zsivány, mert «g9r«f-ból (ragadozó, rabló, 
tolvaj) igen könnyen kikerül dgvraS vagy Árpád. — Nem köveket 
ragadna e ezért kegyedre minden buzgó magyar? Awagy nem 
tudja e kegyed, hogy akárinelly nyelvben is, nem csak egy betű
változtatás, de egy vonás’ elhagyása vagy föltevése is egészen 
más értelmet.ad a’ szónak: más Borgt)?, másBő£ffl£ — masa’ has 
más a’ kas — más a’ kar, mása 'k á r 's kor; mit egyébiránt mu
togatni nem szükség. Azonban kikérem kegyedtől: hogy az én 
nevemet ne ürgesse forgassa, haszinte a’ magáét, mellynek ura,
„gödör“ __„Bo&go?“ — „Foveanus“-ra csavarta is! — Végre
azt fogja rám kegyed, hogy ,,a’ szent Írás’ theopneustiáját általa 
veszélyeztetettnek hirdetem“.— Engedelemmel legyen mondva : ez 
sem áll; mert én csak azt mondottam, hogy „Fárnek és Gödör 
urak ez iránt is megkérdethelnének“ — és többet nem. Oh! 
távol legyen, hogy kegyedet olly nagy pontnak nézném, hogy 
a’ szent írásra.még veszélyt árasztani is képes lehetne, min már 
eddig- — fájdalom! — sok nagy tudományú, de morál nélküli 
éles elmék híjában erőlködtek; mert lí. P éteri: 21- — ’» meg is 
áll urunk Jézus’ ama’ jövendölése: „az én anyaszentegyháza- 
mon a’ pokol’ kapui nem vehetnek diadalmat.“ Mát. XVI: 18.

Utoljára ,,Felelel“-ében azt Ígéri kegyed : hogy felelni valója 
,,e’ tárgyban többé nem leszen, a’ kétségtelen adatok’ közlését 
arra bízván , ki azokat legelőször megpendíteni jónak látta“. — 
Ezt mind a’kettőt jól teszi kegyed, bár először is arra bízta vol
na; így a’ fogadatlan prókátoroskodást elkerülte volna. — Ha 
pedig netalán e’ „Válasz“ által megsértetnek érzendi kegyed 
magát, legyen erős megbocsátani, mert „Felelet“-ében maga 
adta ki e’ szabályt: „a’ miilyen az Isten áldj’, ollyan a’ fogadj’ Is
ten“ ; — én pedig kegyedet Máté’VII: 2 mondottakra utasítom*).

Fonod János,

Még egy szó góz ősink’ ügyében.
Csodálkozik az ember, ha látja, milly nehéz sokszor aT ki

fejezés’ legnagyobb világossága mellett is elegye világosan írni. 
— Én itt Árpád gőzhajónak minapi fenakadását ’s erre a’ Hír
nök’ ?8 ik számában tett észrevételt értem. A’ Jelenkor a’ maga’ 
hazafiúi bölcseségében erre azt feleié, hogy csak akkor volna ér
demes gőzösink’ bajait ’s a’ rajtok utazollak’ viszontagságait 
emlegetni, ha, mint Angliában és Éjszakamerikában, minden 
héten egyegy illyes hajó a’légbe repülne; — egyszersmipdfigyel
meztet minket arra is, hogy mi, kik gőzösinken már tojbb Ízben 
utaztunk, egyedül a’ kapitányok’ ’s embereik’ bölcseségének 
vagy emberiségének? köszönjük, hogy mindeddig épségben 
megmaradtunk ’s illető dolgaink után láthattunk, — Nem lesz

N’ tárgyhoz nem tartozó feleselést Századunkban ezennel bere- 
kesztettnek nyilatkoztatja a>

tehát, úgy látszik, felesleges a’ derék és jámbor Jelenkornak 
| megjegyezni, hogy a’ gőzhajók’ gyakori {‘elakadása és egyéb 
szerencsétlenségei nem csak az utazóknak, hanem az Illető vál
lalkozó társaságoknak is ártanak, és hogy angol lapok a’ gőz
katlanok’ elpattanásának meggátlasára a’ többi közt még azt is 

j javaslatba hozák, hogy példaadás végett egy pár bűnös gépely- 
készítő vagy felügyelő akasztassák fel, ’s ekkor bizonyosan fog 
a’ többi vigyázni és vigyáztatni. — Általában igen balul ’s ügyet
lenül védi a’ Jelenkor a’ gőzhajózást illy borzasztó esetekre czé- 
loztával, mintha t. i. ezek a’ gőzhajózástól ’s általában a’ gőz’ 
alkalmazásától elválhatatlanok volnának. — De a’ .társaság’ po
zsonyi ügy viselője is balul értette a’ Hírnököt, mintha ez az ele
mi akadályokról szólott volna, holott a’ gáncs egyedül a’ kapi
tánynak ki nem menthető nyilatkozását illette. Részemről lega
lább azt hiszem , sokkal illendőbb és okosabb lett volna az iga
zat őszintén’s egyenesen kimondani, azt t. i., hogy ő, a’ kapi
tány, nem tudja, valljon és mikor fog a’ hajó felszabadulhatni; 
különben is ezt 2 4  ó ra  mú l v a  a’ hajógyerkőcze is megmond
hatta volna. — E’ nyilatkozásomat én itt nem azért teszem, mint
ha a’ fenforgó eset magában olly igen fontos volna, hanem azért, 
hogy jövendőre hasonló félreértések elmellőztessenek; mert 
hiszen a’ felakadások ellen a’ publicum még eddig tudtomra leg
alább nem igen panaszkodott, azokat, kivált a’ mostani cse
kély vízállásnál, természeteseknek, menthetőknek vagy türhe- 
tőknek lalalvan, — ’s hihetőleg ezután is teendi, haszinte a’ 
Jelenkor illy ügyetlenül -nem emlékezteti is rá.

Eyy pártatlan.

H í r l a p i  p e r.
A’ Moniteur Párisién  ’s a’ Journal de Paris közölt igen 

különös ’s talán csak Francziaországban, az ottani lapok’ lenge-, , , ° ä I O
ségénél fogva, lehetséges per keletkezett. Az utóbbi a’ nyil- 
yányos oktatás’ ministerének szemrehányásokat tett, hogy uj fa- 
cultások’ kinevezésével foglalatoskodik, a’ helyett, hogy inkább a’ 
gymnasiumbeli oktatás iránti törvényt öntené más alakba, melly 
törvény az utóbbi ülések’ alkalmával elfogadtatott ugyan, de úgy, 
mint azt a’kamarák hagyák, nem alkalmazható. A’ Moniteur Pári
sién elhűl álmélkodásában, hogyan lehetséges nem tudni, hogy ama’ 
törvény az utóbbi ülésekben sem elő nem fordult, sem el nem 
fogadtatott. ’S illyek a’ megtámadások — ezt teszi hozzá — mi
ket mindannyi lapok nagy buzgósággal egymásból kölcsönösen 
kiírnak. Felhívjuk egészen egyszerűn az Írókat, kik olly nagy 
buzgóságot mutatnak az ország’ érdekei ’s a’ kormány’ hibái 
iránt, hogy legalább a’ lettdolgok’ isméretét szerezzék meg ma
goknak ’s kissé több tisztelettel viseltessenek a’ müveit publicum 
iránt.“ — Ezekre a’ Journal de Paris igy felel: „Lehetetlen 
megfogni azon példátlan vakmerőséget, mellyel a’ ministerium 
a’ neki napról napra szemére lobbantott lettdolgok iránt a’ köz- 
yéleményt tévedésbe hozni törekszik. Tegnap Salvandg urnák 
szemrehányásokat tettünk, hogy idejét ’s az adózók’ pénzét a’ 
tartományokban 5 — 6  tudomány kar’ felállítására, mellyek lega
lább is haszontalanoknak fognának mutatkozni, roszúl fordítot
ta, midőn más részről még olly sok teendő volna elemi oktatá
sunkra nézve, ’s midőn a’ gymnasiumbeli oktatásnak törvényre 
volna szüksége, minthogy a z , ‘ mellyet a’ követkamara megaján
lott, jelen alakjában nem alkalmazható. Erre Salvandy ur hír
lapjában , egész Páris’, egész Francziaország’ színe ehőtt, kinyo
matja, hogy egy a’ gymnasiumbeli oktatásról szóló törvény sem 
nem szavaztatott, sem elő nem terjesztetett. Megváltjuk, hogy 
erre nem felelhetünk egyebet, mint ha a’ M ónit ejt r\ idézzük. 
•Olvastassanak meg a’ hivatalos lap’ 1837. mart. 15tői 30káig 
terjedő számai, ’s látni fogjuk, ha a’ követkanjara hozott e tör
vényt e’ tárgyban awagy nem, 161 szavazattal 132 ellen. Ha
zudjatok, ha reményiek van, hogy a’ liazudságot nem lehet rátok 
bizonyítni; ez legalább megfogható; de egész Francziaország 
előtt kimondani a’ nem igazat, midőn a’ Moniteur itt van, tite
ket megszégyeníteni, az mégis csak szörnyű.“

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz Józse f.  —- Nyomtatja ifjabb Schm id  A n ta l.
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Pliilosopliiai leczkék.
E l ő s z ó .

Egy vagyonos mezei gazdának **ban három fia volt, kiket 
én itt A. li .  (T.-nek nevezek; az első 18, a’ második 17, a’ 
harmadik 16 esztendős. Ezek már elvégezték a’ rhetoricát, 
poesist, a’ physicával, malhematir.ával és más tudományokkal 
együtt. Atyjok őket ésszerű mezei gazdákká akarta képeztetni 
egy gazdasági intézetben. De a' fölvétel ott a' philosophia' föl
tételéhez van kapcsolva. Ezért a’ házhoz fogadá Vh. derék phi- 
losophust, általa fiainak a’ philosophiaban privát tanítást ada
tandó. A. és C. jófejűek, B. ellenben buta ifjú voll ’s a’ mellett 
igen ábrándos. —. íme itt következnek Pb. pliilosophusnak phi- 
losophiai leczkéi.

hlső leczke.
1. §. Pb. Kedves ifjú barátim! Tudjátok, miért vagyok 

itt. Minden tudományok' legfenségesbikét kell belétek csepeg
tetnem : az isteni philosophiát — a’ bölcseséyel — mellv nélkül 
nincs üdv a’ világon, sőt még a’ gazdasági intézetbe sem lehet
séges a’ fölvétel, mit az, ki nem philosophus, meg sem foghat.

Őseinknek ezen közmondásuk volt: , ,S i Christum nescis. 
n ih il est, s i cetera discis.“  Mi ellenben hasonhthatlanul böl
csebben ezt mondjuk: „ S i  philosophiam ncscis, nihil est, si 
cetera d i s c i s — Mindjárt fogjátok látni, hogy philosophia
— bölcseség — nélkül csak oktalan állatoknak és igen ostoba 
’s- rósz mezei gazdáknak kellene lennetek. Ez úttal csak valami 
keveset, csupán a' bölcseség" quinlessentiáját közlendőm vele
tek, hogy annál kiváncsiabbakká tegyelek aztán titeket.

Sok ellensége ’s megvetője van az isteni bölcseségnek. 
mint nem rég bizonyos Csaplovics is — együgyű, avatatlan em
ber — e’ lapokban minket, bölcseket, kik a’ világra a' bölcse
ség’ isteni fényét árasztjuk, kik mindennap királyok lehetnénk, 
szóval: minketphilosopknsokat, mint tökflkokat— sőt tökéle
tes bolondokat, meg akart gyalázni. De mindjárt meglátjátok, 
milly vak veréb ő , milly tudatlan! Ezt már neki a’ nagy philo
sophus és nagy jurísta Jogi hites'ügyvéd a’ Figyelmen')- ben orra 
ala törte. De nem sikerülend a’ philosophiál rósz hírbe kever
nie. Mig őrültek létezendnek, mindaddig lesznek philosophusok 
is , azaz világ’ végéig'. Ámen! — Őrülteket mondottam i 
Trauscendentalis fejeket akarék mondani, kiket Csaplovics 
őrülteknek nevez.

2. §. A’ philosophia otly tudomány, melly a' legfobb és leg
fontosabb tárgyak’: Isten  „ világ', ember legfőbb isméretéve) 
foglalkozik.

Különféleképen határoztatik meg,, majd igy : a’ philosophia 
a' dolgok’ lényegének tudománya; majd: az eszmék (idea) 
tudománya; majd: esztudoma/iy ( Kant); majd: észtudomany 

fogalm akból; majd a’ tudás' tudománya; majd:, «z érzékje
let linek tu d o m á n y a tisz ta  észből; majd: d  lehetségesnek tu
dománya, cl mennyire lehetséges (W olf); majd; tudományion, 
azaz: lei;jobb elvek által meghatározott ismerete azon tan
nak, melly minden tudás' lehetőségét lárgyazza  (Fichte Ján.)
—  ’s mit különben Csaplovics e ’ lapok’ 73dik számában (L 6 . §..)

elmondott. — Mindenik philosophus másképen kereszteli a’ phi- 
losophiát, a’ mint tudnillik eszébe jut: de az ol/y dolgokat tanít, 
hogy szédül bele az ember’ feje! oily dolgokat, mellyeket egv 
ember sem tud, hacsak azokat neki philosophies nem mondja.

3. §. A' bölcsescghez tartozott hajdan a’ physica és muthe- 
tnalica is Aristoteles'; de az elsőbbik csak buta kézművesek
nek, az utóbbik pedig földmérők- s építőmestereknek való. lllv 
ostobaságokkal nem h helódik a valódi philosophus. Az ő tanul
mányinak tárgyai sokkal fellengőbbek, tudnillik, mint már mon
dottam: Isten , világ, ember.

. A. Tehát a' physica nem tartozik a' bölcsescghez' Kn azt 
gondoltam, hogy az nekünk igen szükséges, sót nélkülözhelleiu

Fh. Nem ! ha mondom. Nem minden, a’ mi szükséges,, 
bölcs is egyszersmind. Igy péld. az ökör igen hasznos, sőt 
szükséges, de nem bölcs. A csizmák is szükségesek,, de ki 
látott valaha bölcs csizmákat? — Physica nélkül, valamint csiz
ma nélkül, tökéletesen bölcsek lehelünk. A’ természetphiloso- 
phia és természetjog, mellyet Csaplovics czigány-miotyanA/uiA 
nevez, a* fődolog. Hisz ti már tudjátok a’ physical. Ott csak a' 
viz-, tűz-, levegő-, földről 's más illy ostobaságokról van szó. 
A’ vizre csak molnárok-és mosőnéknak van szükségük; a' tűzre 
kovácsoknak; a’ levegő szélmalmoknak jó; a’ föld patkányok- 
és vakandokoknak. A’ bölcsnek ezekre mind nincs szüksége: 
mert ő maga is tud nem csak vizet, levegőt, tüzet és miuden 
elemet— hanem egész világokat is csinálni, ha azokra szük
sége van. Miképen csináljuk a' világokat, Csaplovics mar elő
adta nektek.

B. Nem tartozik e az is a’ bölcsescghez. hogyan lehet a." 
szelet két egyenlő részre osztani?

P h. Hogyan osztod el?
B. Hol az ajtóban göblyuk van, ott szél vonul keresztül. 

Most már csak orromat kell a" lyukra tartanom, azonnal min- 
denik orrly ukba egyenlő mennyiségű szél menend, ’s a' acél két 
egyenlő részre van osztva.

Ph. Nincs roszul! Itt le bizonyára valami frartscttuíen/alís 
dolgot mondasz! Bravo! Most halljátok csak tovább.

4. §. Minden bölcseségnek első ’s legfőbb elv«:. hogy mt 
valósággal a’ világon vagyunk. Ki ezt nem tudja: num bolt s,. 
nem philosophus. Egész’ a’ nagy Des Carle* r diákul (.artest- 
us', koráig, ki ló9öl>an született’« 16á0beii holt meg (vegye- 
lek le kalapotokat!) egy ember sem volt bizonyos benne, hogy
létezik. _ E’ fenséges philosophus fedezi« KI végre a hason-
lílhatlan „Coyilo:- ergo su m --ot (gondolkodom: lehat vagyok 
— mi mindaddig embernek, sem poganynak sem. kereszténynek, 
nem akart eszébe jutni. (.Tiedefnaun, (ieist der speculativen Pbi- 
losophie. Marburg, 1797. VI. köt. U 7 — 113 lap.) S most mar 
bizonyosak lehelünk benne, hogy a' világon vagyunk. Hogy iga
zat beszélek, olvashatjátok Századunk' 66. aaárnábaii, hol Ma
rsi ur ezt mondjaz „Cartesiu* ama’ mély psychology netel 
felállítása állal a' scepticismust megdöntötte.“ Az tehát igen
igen mély psychologiai nézetű!  annyira mély, hogy bele is- 
fúlhat, ha Li uaz.ni nem tanult. Mit mondtuk ra ?
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5 . §. C. Ez csak mégis igen különös ! Az egész korábbi 
világ — az emberek’ myriadjai, a’ pogányok és keresztények, 
törökök és pandúrok iszonya ostobák lehettek, hogy legalább 
valami hasonló nem ötlött eszökbe, például: Keserves fogfájá
som van, vagy: szörnyen éhezem: tehát vagyok!

P h. Nem! ha mondom. ’S ha megbódulsz is a’ fogfájás — 
vagy majd meghalsz is az éhség miatt, azért még nem vagy bi
zonyos benne, hogy a’ világon vagy, hacsak az arany „cogito: 
ergo sum“-ot hozzá nem gondolod.

C. ’S ha valaki a’ d e r e s e n  veretik: nem érzi e, hogy a’ 
világon van, tudnillik a’ d e r e s e n ?

Ph. Nem! ha mondom. Ha ekkor nem gondolja: „Cogilo 
ergo sum“ (ha tetszik , bízvást hozzá teheti: „a* deresen", ez 
ellen nincs semmi kifogásom) — nem bizonyos benne, hogy a’ 
deresen fekszik.

C. Ugyde, nem ér rá, hogy a’ ;>cogito: ergo sume(‘TÓ\
gondolkodjék.

Ph. Ez az ő dolga. Ha nem ér rá: úgy nem is fekszik 
a’ dereseit; sőt nem is létezik, és igy nem is veretik. Legalább
cet gondolhatja.

C. Már ez nekem csakugyan bolondságnak látszik.
B. Nekem épen nem. Én igen mély bölcsese'gel találok 

b e n n e ,  Mocsi ur szerint.
Ph. Bravo! kedves B., belőled derék philosophus lesz.
C. (Halkan A.-hoz.) Ugyan, bátya! nem tetszik ez neked

Í9 bolondnak ?
A. Nagyon! de halljuk csak tovább.
6 . §. Ph. Mondom tehát nektek: „ cogito: ergo sum“ a’ 

fődolog, és pedig a’ mezei gazdákra nézve is.
A. Hogyhogy?
Ph. Így: mi minden gazdaság’ főelve? — Nemde, hogy 

gazdálkodni kell. — Most már, gondoljátok meg csak: ha az 
arany „cogilo: ergo sum:i-ot nem tudjátok, ’s ha mindennap 
legalább százszor nem forgatjátok «szelekben: akkor nem vagy
tok bizonyosak benne, hogy a’ világon vagytok. Tehát minden 
Iszonnyal abban fogjátok hagyni az egész mezei gazdaságot, ’s 
meg sem fogtok mozdulni. Mert ha nem vagytok a’ világon: 
n in cs  szükségtek sem kenyérre, sem borra, sem ruhára, sem 
lakasra ’stb.; tehát miért kínlódnátok a’ mezei gazdaságnak kü
lönben is nehéz és mocskos munkájával, miért izzadnátok tö 
rülte, ha épen nincs rá semmi szükségtek? Van e igazam ?

B. Tökéletesen!
A. (C.-hez halkan.) Oh a' stomphax! íg y  látszik, ezen 

ember megtébolyodott. Ezt meg kell mondanom atyámnak.
CFolytatása következik.)

Eg y conversat io .
• (  Folytatás.)

O. Hiszen e kettő nem csak az íróknak, hanem az egész 
cselekvő és polgári társaságban élő emberiségnek fő rugója, mert 
egyik anyagi, a másik szellemi szükségeinknek 's érdekeinknek 
altalanyos képviselője, kifejezése. Ezeket tagadni akarni, any- 
nyi , mint kitagadni az embert az emberből és a' polgári társa
ságból. De az, mit az acadeniiáról ;s annak iróinkrai nagy hatá
sáról mondasz, nekem még más tekintetből is fontos. Ebből 
ugyanis azt látom, hogy jelenleg íróinknak három negyede, az 
atiienaeistakkal szólván, ,,az academianak zsoldjában állu, más 
szóval,  hogy az academiának iróinkrai hatása jelenleg, midőn
l. i. a’ publicum még folyvást igen gyenge tamasza az Írónak, túl

nyomó; és igy nem csak a’ Kteralurára, hanem a’ közre nézve 
is igen fontos dolog tudni, micsoda párt erősebb jelenleg az aca- 
demiában, mert ennek színét s irányát fogja az irók’, kivált a’ 
kezdő, az academiába vágyó irók’, többsége is jó ideig viselni.

Én. Kétségkívül; csakhogy te talán igen is csekélyre te
szed azon támaszt, mellyet Íróink, függetlenül az academiától, 
1825 óta magában a’ publicumban bírnak,’s mellyre egyedül mun
káik’ alaposságánál és korszerűségénél fogva bizton számolhatnak. 
Avvagy nem találtak e ezen idő alatt habár nem arányos, nem 
kielégítő, de mégis tűrhető és hizlaló  sikert ’«jutalmat közönsé
günk’ részéről Kisfaludy Károly’ munkái és Aurorája, gróf Szé
chenyi István’ Hitele, Fáy’Bélteky-házaésKedvcsapongásai? nem 
kényvdrusok adták e ki Kisfaludy Sándor’ és Vörösmarty’ munkáit, 
báró Jósika Miklós’ és Gaal’ elbeszéléseit’s az eredeti magyar já
tékszínt? nem támadtak e azóta ’s állnak e fen folyvást több hír
lapjaink ? nincsen e magának az olly korszerűtlen és pártos A- 
thenaeumnak 500 előfizetője ? nein fogadták e el ’s nyilványítot- 
ták e hirlap- és folyóiratkiadóink azon elvet, hogy íróikat czik- 
kely- vagy ívszámra honorálják? nem enged e nemes Pest vár
megyének játékszini nagylelkű részvényes társasága az eredeti 
színműírónak és daljatéki hangműszerzőnek egy egész bevételt, 
jutalmat? Mindezek az Írónak az academiától független rugói, 
jutalmai. ’S magában az academiában is , ha kiveszed a’ három 
athenaeisla’ és szorosb párthiveik’ félszeg irányát és proselylus- 
csődítését, melly lapjaiig* csaknem mindenik számából inkább 
vagy kevesbbé átviláglik, de melly irányt az academia sem javait, 
sem a’ magáénak nem ismert soha, mílly szerény, milly csupán 
tudományos érdekű és czélú a’ munkálkodás! Nézd az Évköny
veket, a’ Tudomány tárt, az eddig kiadott munkák’ legnagyobb 
részét, ha nem a’ tudomány’ , a’ kötelesség’ , a’ köz rend’ és bé
ke’ szelleme uralkodik e bennök? És vedd ezekhez még a' kö
zöttünk is honosodni, erősödni, emelkedni kezdő, száz fülű és 
száz nyelvű, mindent tudó és mindent kicsevegő, mi n d e n  ha
tás és irányzat felett olly hathatósan és üdvöseu ellenőrködhető 
journalislicá l: és mondd m eg, ha mindezek mármost is nem 
elegendők e, azon káros irányt, mellyet talán az academia’ most 
uralkodó többsége az írókra és literaturára tolhatna, neutralisálni, 
paralysálni ?

Ő. Különben is én a’ legszabadelműbb magyar irók’ loja
litásáról és characteréről is felteszem. . .

Én. Micsoda? le a’ legszabadelműbb magyar irók' loyuli- 
tdsáhan és characlerében bízol? Na, hiszen ne volna csak 
censura, majd meglátnád te a’ magyar legszabadeltnübb irók’ 
lojalitását! Character? Mintha te nem tudnád, hogy. ugyan
azon B.. kinek political tendentiái Coriolanjából, verseiből, ér
tekezéseiből és Alhenaeumából sat superque ismérelesek, egy 
bécsi political hírlapra kért privilégiumot a’ kormánytól? avvagy 
gondolod e, hogy ő akkor ugyanúgy irt volna mint ir és írna, 
ha üirna? gondolod e , hogy e’ hivatás’ (értem, a’ jtolilicui 
h irlu firá s)  szentsége ’s a’ kormányhatalommal-és bölcseséggeli 
közelebbi érintkezés lassan-lassan, akaratlanul is, nem hoztak 
volna némi módosulást, némi változást gondolkozásába ’s érzetei
be, némi árnyéklatot, mérsékletet, körültekintést kifejezésibe? 
Mert én szeretem az Hlyen dolgokat a’ legemberibb, legvalóbb 
és iegméllányosb szempontból venni fel. Mit értesz te itt a’ cha
racter alatt? nemde azon kisebb vagy nagyobb szilárdságot, 
mellyet saját belátásunk és érzésünk mások' belátása’ és érzése' 
befolyásának ellenébe szegez ? Igen, de nem változtat e gon
dolkodásunkon és érzésünkön, tehát illy értelemben vett cha- 
racterünkön, sokszor egy asszony? ’s valljon az Hlyen befolyás 
által eszközlölt characterváltozással szükségképen mindenkor
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vesztünk e? nem lesz e inkább általa számtalan esetben gon
dolkodásunk helyesb, érzésünk nemesb, egész valónk és éle
tünk szelidebb, jobb, erkölcsibb? a’ mit tehát hölgyeink’ be
folyásának engedünk, sőt engednünk k e l l ,  azt nálunk okosb 
és belátőbb férjfiak’ társaságának, tanácsának, felvilágosításá
nak, szóval a velünk együtt haladó kornak és tapasztalásnak 
ue engednek ineg ? Mindig a' legjobb meggyőződés szerint cse
lekedni : ez kötelesség; nem egy könnyen hajlani másoknak 
szavára, habár ők számosak és okaik súlyosak is: ez férfias
ság és érett, higgadt észre mutat; de a’ m e g g y ő z ő d é s t  
mi n é l  j o b b á ,  t i s z t á b b á  és  e g y e z ő b b é  t enni :  ez a’ 
legfőbb ’s legszorosb kötelesség, mert e’ nélkül nincsen igazi 
erkölcsi haladás, nincsen tökéletesbülés. ’S valljon te egy olly 
jó, olly tiszta és minden tárgyaiban egyező meggyőződést, melly 
többé tetemesen ne javulhasson, ne változhassék, egy 2 0  vagy 
30 esztendős emberben fogsz e keresni, fogsz e követelni? 
Azon kor, melly ben a’ nézetek és elvek ’s cselekvéseink’ mind
annyi rugói anny ira megállapodnak, .meghiggadnak bennünk, 
hogy többé rajtok tetemest javítni, változtatni nem lehet, nem 
tudunk, gondolom, a’ férjfiaknal csak az 50dik vagy épen 60dik 
évvel áll rendszerint be; addig a’ többség mindig javul, min
dig halad. Kimutatni azon időpillanatot és határt, midőn és melj- 
lyen újabb belátásunk és érzésünk a’ régit felváltani, hátra 
ny omni, vele — mivel ugrás a' természetben nincs — sokakban 
összeolvadni és általa módosulni kezd, ezt gyakran mi magunk, 
a’ legszigorúbb önfigyelem mellett, sem volnánk képesek, an
nál kevésbbé képes ezt ránk nézve megtenni más. Hogy valaki 
ez vagy amaz egyes esetben, izgatva a'körülmény éktől és szen
vedélyeitől, szoros meggyőződése ellen szóljon vagy cselekedjék, 
sőt hogy valaki, okosság és körülmények miatt, ösztöne’ és 
meggyőződése’ ellenére évekig is hall (jusson: ezt megfoghat
juk; dehogy valaki ösztöne’ és meggyőződése’ ellenére h u z a 
m o s a n  é s  ö s s z e f ü g g ő l e g  s z ó l j o n  é s  c s e l e k e d j é k :  
ez az emberi természet’ alkotásával és minden józan psycliolo- 
giaval ellenkezik. Te nem voltál országgyűléseken? — Ue hi
szen te egészen elmerültél !

O. Épen arról gondolkodom, ini lehet természetes oka azon 
számos politicai hitvállozlatásoknak, meliyeket kivált megyéink
ben ’s országgyűléseinken annyiszor tapasztalunk.

Én. Ha cselekvő és folytonosb hitváltoztatásokról, mily- 
lyenekről csak épen most szólottám, beszélesz , akkor én a' 
dolgot épen mi közöttünk nem csak természetesnek, hanem sok 
esetben szinte szükségesnek ’s elmellőzhellennek találom. A edd 
fel a’ mi házi nevelésünket. A’ közép és kisebb birlokú nemesség 
nálunk többnyire falun vagy pusztán születik, vetfellelik. Mit 
hall ez a’ fiú, alig kelve ki pólyáiból? „ L a c z i  f i am,  te ne
me s  e mb e r  v a g y ,  n e k e d  a’ v i l á g o n  s e n k i  s e m pa
r a n c s o l ! “ És csakugyan az ifjoncz csakhamar látni kezdi, 
hogy neki a’ világon nem igen sok ember parancsol. Az anyja 
nem szól neki, tartva az atyjától; a’ cselédség bókol, a’ paraszt
ság hódol; az én legényem puskával és pipával járja keresztül 
a' falut; iszik, dorbézol; rendőrség, hivatal, fenyíték isméret- 
len dolgok előtte; könyv és iskola csupa nyűg, melly bői hazai 
fészkébe, áz arany szabadság’ honába visszavágyik ; itt minden 
a’ kény’ és ösztönök’ rendén megy; itt törvény, polgári szer
kezet , hírlap, civilisalio, művészet, tudomány egészen ismé- 
retlen, nem becsült, vagy. ritka madarak; s midőn az én La- 
czim, iskoláiból kiserdülten vagy épen juratus korában, egyik 
vagy másik pajtását ezen szükséges és a’ v i l á g b a n  csakugyan 
létező korlátokban fejét jól megütni latja, akkor felkiált: kény- 
urasug, zsarnokság! . . . Vármegyéjébe visszatérve, mit gon-

0,« y  hova Í0S ö,ni e* az ember? az opposilio’ legszélsőbb 
padjaira. Minden, mi a kormánytól jó, nem lehel nem gyanús 
ezen ember előtt, kinél rend és fenyíték és polgári szerkezet 
egészen isméretlen. „Nem kell! nem akarjuk! zsarnokság! 
Lafayette! Paine Tamás! korszellem !“ ezek az ó vesszőparipái; 
osszehunczfuloz, összegazemberez, rósz hazafinak, hazaárulónak 
mond mindent, ki úgy nem szavaz és gondolkozik minLő; egy- 
sztfr-kétszer ki kell őt taszigálni az ülésből, hogy némileg 
magához térjen; de ez még nem elég észrehozásara. Hanem 
az ifjút a’ házasság* horgára kerítik. Itt ót legelőbb is lefü
lelik az asszonyok. Házat kell tartani, rendhez kell szokni 
az életben és a’ költségekben, különben a’ háziság veszve \an;  
az asszonyi befolyás és illendőség módot, mérsékletet hoz a‘ 
viseletbe. Az én „édes Laczikám“ , vagy „László ur“-am most 
sötétszín kabátot, világos kezlyüt hord, mindennap megbo
rotválkozik, fogai hószin fejérek, az ülésekben ritkán és 
keveset szól, kiválóbb emberekkel társalkodik. Ügyesség, uj 
ság vagy rokoni befolyás által al- vagy főbíróvá választatik. 
Bezzeg itt látja most, mennyi kell csak egy falunak vagy egy 
szűk kerületnek is rendben - tartására, kormányozásai a ! itt 
vettetik a' jövendő stalusembernek és kormányférjfiunak alap
ja. És az én Laczim — mert kedvező esetről és hajlamukról 
vagyon szó — országgyűlési követül neveztetik. Itt legelő
ször is hallgatunk, fülelünk ’s érezni kezdjük, milly gyengék 
vagyunk illy fényes, illy roppant capacilású gy ülekezet előtt 
valami nyomóssal, újsággal fellépni, vagy csak instruclionkat is 
kellőleg előadni és támogatni. Nincs kedve Laczinak declamálni, 
ínég kevesebbé pedig debacchálni, mert egy elfojt hatatlan érzés 
azt súgja neki, hogy nem általányosságokkal, nem üres szókkal, 
nem a’ kormány’ gy anúsításával ’s bekormozásával mozdítjuk elő 
az ország’ javát ’s annak virágzását. Nem lévén képes minden 
egyes javaslatnak az egészhez képesti fontosságát vagy korszerű
ségét megítélni — mert ehhez több stúdium, több tapasztalás és 
talán nagyobb észtehelscg is kell, mint neki jutott — röviden és 
szerényen 's csak specialitásokhoz szól, a’ többire nézve lelke 
egy altalanyos megnyugtatást keres. És hol lelné meg ezt más
hol, mint vagy a’ világos többségben vagy a’ kormányban? Ez u 
tóbbira nézve itt különösen alkalma esik, több közel álló és köz 
tekintetű férjliakkal értesülni’s lölök a’ kormány’ altalany os czél- 
jainak tiszta és teljes bizony osságú belátásába vezettetni. Ekkor ö 
egész örömmel és meglepetéssel felkiált: „Phű, mord millió, hi
szen nem úgy van ez, a’ mint én gondoltam; nem akarja senki 
is ezt a’ szép Magy arországot megenni, felkonczolni; sőt inkább 
annak egysége, ereje és felvirágzása ohajtatik, csakhogy a’ fen- 
tartás’ és óvatos, lassú haladás’ útján, nem pedig az ugrásokén 
és felforgatásén ’s l. elf.“ És ezen pillanattól fogva a’ centrum’ 
és moderantismus’ embere, merő Önbelálasból és kifejtésből, 
készen áll előttünk; e' szellem megöröklik benne, ő azt vissza
viszi megyéjébe, bol a’ zajgó fiatalság nem képes megfogni, mi
csoda változás történt az emberen, kit per traditionem mint egy
kori szájast ismer, ’s azt mondja róla, hogy meg van nyerve, 
meg van vesztegetve, ’s ót a’ „király’ és kormány’ emberének“ 
gúnyolja! Igen, és haszinle úgy volna is, hogy a’ király vagy 
kormány épen ezen emberhez mulasson külonösb bizodalmát, 
valljon nem ollyan érdemel e inkább bizodalmát, ki a’ mérsék
letnek, érettségnek, szerénységnek és jó akaratnak bizonyilvá- 
nyitadta. mintáz,  kiről mindezeknek ellenkezőjét tapasztalni?

Ű. Én érzem, hogy ezekben, miket mondasz, sok való és 
élethű van; de hogy a' literaturára visszatérjünk: én valamint 
barátja vagyok az igazságnak, úgy nem vagyok baratja a’ kímé
letlenségnek, ’s megvallom, bánt engemel, bogy a’ magyar Írok
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egy idő óta oily igen készek egymásnak fejéről „lefúni a* nim- 
Inist“, nielly nekik, valamint minden egyéb nem« aristocrat iának,
olly igen jól áll.

Én. A la bonne heure, ha azt mondod: „**gy idő óta4-4, t. i. a 
Kritikai Lapok’ megjelenése óta , és ha a’ t u d o má n y  v a g y  
m ű v é s z e t  hinte az iró*feje körül fénysugárt. De ha különösen 
a’ „három emberről“ és ezek’ nimbusáról szólasz, akkor homály
ban jársz ’s fel kell téged világosítanom. Ezen urak’ fejei körül 
nem annyira a’ tudomány és igaz művészet szövé s lartá fen a 
nimbust, mint inkább egy általok praetendált ’s magoknak és párt- 
joknak kirekesztöleg arrogált „hazafiság“, meHynek idegen fényé
be akarják literatori csekélységüket emelni 's benne villogtatni. 
Valahányszor az mondatott nekik: „hiszen te semmi, vagy csak 
középszerű historikus, te középszerű költő, te középszerű phi- 
lulogus vagy, tehát húzd meg magad’; írj jobbat, ha tudsz, és 
szólj kímélettel más írókról“, ők mindannyiszor ezt felelték: „igen
is , mi középszerűk vagyunk, de mi t i s z t a  k é z z e l  s z o l g á l 
juk a’ hazát ,  mi a’ h a z á n a k . s z e n t e l t  ük c s e k é l y  t e h e t 
s é g e i n k e t . “ . .  Nem látod itt azon czélt, hogy ro.sz h a z a 
f i nak tartassák az, ki őket rósz vagy gyenge í r ó k n a k  tartja? 
nem ismersz e e’ beszédben egy túlzó political pártra, melly 
mindent egyebet a’ haza’ ellenségének, a’ nép’ elnyomójának akar 
tekintetni, egyedül magát a’ honbarátnak, a’ szabadítónak?
De meg kell különböztetni az írót a’ politicusldl, a’ h a z a ’ ügyét, ! 
a’ 1 i t e r a t u r a’ ügyétől. Abban, hogy a’ tudós-társaság’ pénzalap
ját completáljuk, ’s hogy egy középponti magyar színházat Pesten 
állandóan megalapítsunk, hazafiság van, ’s rósz hazafi az, ki ert*je ; 
és tehetsége szerint ide nem áldozik ; de abban, hogy mindent 
javaljunk, mit a’ tudós-társaság tesz, hogy annak irányát és szel
lemét ne feszegessük, vagy. hogy egy és más Írót csupán azért, 
mivel ehhez vagy amahhoz a’ politicai párthoz és bármi néven neve 
zendő „hazafiakhoz“ tartozik, magasztalgassunk, ebben hazafi
ság n i n c s, ebben r ó s z  hazafiság van ;.mert a’ 1 i t e r a t o r csak 
jó mu n k a  által szolgálhat a’ haz ának.  Ah,  ha mégis nem 
volna vagy minden órán nem lehetne nekünk, nagyobb historicu- 
sunk mint B ajza, nagyobb költőnk mint Vörösmarty, nagyobb 
philologusunk mint He/edel/  Nem nevetséges dolog e e z e n  
urakat tudományukért és iiteratoci érdemeikért b á l v á n y  ölni?'  
A’ melly literator T örösmarljf ssomorujátékait, különösen pe- 
dik legutolsó darabját,. Marót- bánt,, magasztalni, azaz, hogy 
bennük a’ dramaköllészet’leglényegibb kivánati és szabályai kielé
gítve vannak, állítani merné (mit ugyan még eddig senki sem 
mert), az egyenesen, *r o s z izd é & 1 terjesztene közöttünk , ’s lir 
teraturánknak valóságos ártalmára, lenne. — íja ezen. urak ma
gokat annyira előre nem tolták,, critical és hírlapot olly, kímélet
lenül, olly pártosan és olly félszegül nem kezeltek ’s em iatt 
Íróink közt egy vétkes élethalálra küzdő belső háborút nem gyúj
tottak volna, akkor hiszen várhatták és megnyerhették volna a’ 
szeretettől és hazafiságos buzdítani-akarástól azt,, mit a szoros 
igazság tőlök megtagadni kénytelen vala; de igy, miután ők any-. 
n)ira felkötötték a’ kolompot, miután összekeverték a’ literatúrai 
a politicával, ’s miután el akarlak zúzni,  semmivé tenni min
den írót, ki velők akar literatúrai akar political, nézetekben egyet 
nem ért: nem ártott, azt tartom, nekik egyenesem és keményebb 
ben is értésükre adni,, hogy /a  első rangú tudósoknak ,  acad'e- 
micusoknak és lileratoroknak akarnak tartatni, érdemeljék meg> 
ezt tudományos és maradandó becsű művészeti, munkákkal / m

pedig egyenesen a’ közre, a’ hazára akarnak hatni ’s igy poli
tical szesepet játszani, akkor keressenek vármegyei vasyr e- 
gyéb köz hivatalt, választassák magokat országgyűlési követe
kül, vagy legalább szerezzenek magoknak politicai hírlapra pri
vilégiumot ! . . .

O. Ez elég méltányos kívánság. De különben is a’ más vé
leményűeket üldöző pártosság és diclatorkodás a’ politicában 
mint a’ literal urában egyiránt káros, egyiránt veszedelmes.

Én. Na igen; és nézz a’ jövendőbe. Én nem tűrhetem, 
nem tarthatom jónak, hogy egy ollyan nemzetnek, mint a’ mi
énk,  literaturáján mostan még mediocritások uralkodjanak. A’ 
mi nyelvünk még mindig fejlésben, gyarapodásban van. A’ mi 
nemzetünk ezer esztendőt töltött már Európában, ’s még egy 
ezer esztendőt fog tölteni, mig a’ polgári egységnek és öntudat
nak, a’ nemzeti character’ és egyetemi erők’ összhangzó kifej- 
lésének azon tökélyére és tetőpontjára jut, mellyen túl csak ha- 
nyatlania és hervadnia lehet, ’s mellyen túl kezdődhetik csak a’ 
mediocritások’, djctatorofc’ és zsarnokok’ hazája. Mikor fog a’ 
mi literaturánk culminálni, ki képes ezt megmondani? Mig te
hát ezt még csak jóslani sem tudjuk, mig nyelvünk és nemzeti
ségünk folyvást fejledez ’s magába újabb és újabb élet-, szín-, 
erő-, nagyság-elemeket vesz fel, egy általunk még alig sejthető 
egésszé kifejlendőket, addig szerényeknek kell lennünk, meg 
keh ismernünk fejlődő gyermeki állapotunkat, egymásnak bot
lásait és hiányait szelíden ugyan, de igazságosan kijelelnünk, 
egymást oktatnunk és birálgalnunk, nem pedig vak bálványo
zással ’s az elért tökéletesség’ hiú ábrándival zárni be magunk 
előtt a’ nemesebb, magasabb literatúrai világ’ kapuját, vagy épen 
az azon beléphetéstől egymást dühös veszekedéssel és mindenik 
részt felemésztő pártoskodással elmarnunk ! —

Ö. Nem gondolod e, hogy ez utóbbi tekintetben kiváltképen 
roszalni kell azon személyességeket, mellyek egy idő óta felesel-
geféseiteket bélyegzik? Csaló Pál.

(Vége következik.)

E l é g  y .

Green ur — „az égboltozat’ Columbus Kristófja“ (mint őt 
a’ Globe nevezi) — October’ 2kán uj, légutazást tett hat ur’ kísé
retében.. A’ léghajó, Portsmouth és Southampton közt, London
tól niinegy 74. angol mérföldnyire, szállott le. A’ léghajósok csak 
1 2 0  fonlnyi súlyterhet vittek magokkal;, mindazáltal nemcsak ezt, 
hanem minden más terhüket, mint eleségöket, borüvegeiket, sőt 
ruhájok’ egy részét is , ki kellett hányniok, hogy a léghajót a’ 
tengerbe eséstől megmentsék.

Egy lányka, ki nem r.ég Londonban egy vizes csöbörbe 
ese tt’s abból olly hidegülten, mint egy holttetem, hozatott ki, 
Parker sebésztől villany’ alkalmazása által ismét fölélesztetett.

É r t e  s i t é «  t isztelt  Íróinkhoz. — „Válasz  a’ Figyelmezöbcn meg
jelent b írálatra“  czímü küldeményt hoszasága miatt nem veheti fel mcl- 
léklapunk ; a’ „Keresz tény  szent leczke“  akkor  fog k ö zö lte tn i , ha az 
illetett f é ló jo lag  találna vé tkezn i ;  a ’ „Term észe tjog ró l .  Z. . .  várme
gyéből“ , a’ „Honunkban elhatalmazott  marhalopás elleni egyetlen rend
szabály“ ,, és „Maximák“  czimű,.köszönettel ve tt  és sok tekintetben be
cses közleményeknek végre, mint nézeteiket nem elég szabatossággal 
’s kimeritéssel  vitatóknak , felvételt nem ígérhetünk. — Egyszersmind 
ismételjük azon általányos f igyelmeztetésünket, hogy csak rendes és 
m ár  ismert levelezőinktől, fogadhatunk el bérmentetlen közleményeket.

fg a z ú t is . Századunk’ 80dik számában a’ 649. hasa!̂  4dik soráé
ban „magányos, urbéei. jog“-helyett ulv. „magányos és úrbéri jog.“

A J a p ítá  ó a  a z e r k a a z t i;  Oroszi József. —  N y o m ta t j a  ifja b b . Schmid! A idák



Főjegyzői lemondó beszéd *).
Tartá Kapy István, tck. Sáros megyének f. é. October’ lókén tartatott 

tisztujítási közgyűlése’ alkalmával.

Nagy-méltóságú, méltóságos Báró, királyi udvari Főtárnok- 
mester és Főispány ur! Tekintetes Karok és Rendek! Mig a’ 
polgárisodásnak felséges eszméje meg nem fogta kezét az ember
nek és a’ természetnek, hogy azokat egymással mintegy kibé
kítse: a’ természeti szabadság’ embere, gyakran legigazságosabb 
bántalmait, saját fellázadt indulata szerint boszulta meg. Erőszak 
volt akkor az igazság; erőszak a’ törvény és alkotmány; erő
szak osztott volt halait és életet; és a’ hatalmasbnak zsarnoksá
gaiban érezte az erőtlenebb ember a’ rémítő hiányt, mellynél 
fogva közbiztosság, mint szellemi ’s anyagi jóllétnek alapköve 
nélkül szűkölködött; ezen borzasztó állapot, ha ugyan nem csu
pán irói abstractio, ha ugyan valaha létezhetett, a’ boldogságra 
született emberiség’ rendeltetéséhez méretve, term észeti  állapot 
igenis, hanem term észetes  egyáltalában nem Vala. —

A’ történetek’ könyvében nincs ugyan az időpont megírva: 
de ütött az óra, mert ütnie kellett az órának, ’s kelet felett, 
honnan őseink is származtanak , a’ polgárisodás a’ nyomatott 
ember’ óhajtásaiban szelídebb hajnalkint deriile fel, magában 
hozván a’ biztosság’ magvait, mellyek az emberiségnek roppant 
sérelmeit, habár némelly jogainak megtagadásával, korlátozólag 
gyógyítsák. — ’S ekkint történt, t. Kendek, hogy a’ társas em
ber, midőn földművelés- és kereskedéssel foglalkoznék, villongá
sainak elintézhetése’ ’s rendeltetésének háboríllaii elérhetése’ 
czéljából, felsőséget választott magának, férfiakból állót, kikben 
minden bizodalma pontosulván, jogainak tetemesebb részét fel- 
ügyelés és végrehajtás végett átengedte. Nem czélom itt az igy 
támadt különszerű alkotmányok felől értekeznem ; nem szándé
kom a’ formákat, mellyek szerint a’ földnek népei kormány oztat- 
nak, még csak illetnem is; azt mondom egyedül, hogy hamva
ikban is áldandó őseink a’ józan ész’ bölcsesége szerint csele
kedtek, midőn bizodalmaikal egyes férfiakra ruházván át, ugyan
akkor fentarták magoknak, az igazgatási egyéneket szabadon 
választhatni. És itt van nálunk a’ szabad tisztválasztás’ bölcsője!

Úgy gondolom, nem hibázok, t. Karok és Rendek, ha azen 
szabad választást , mellynek e’ napon törvényes gyakorlására 
olly ünnepélyesen összegyűltünk, a’ magyar nemesnek mennyire 
szép annyira fontos, ’s mennyire alkotmányszerű legannyira igaz
ságos jogai közzé számítom. Mert lehet e áldottabb jótétemény 
ama’ biztosságnál, melly nél fogva panaszainknak bizonyos eny
h ü l j  kivonatainknak biztos teljesítés's ügy einknek lélekismére- 
tes végrehajtás olly polgártársunk állal szereztetnek, ki e’ ha
tóságát, ügyességének általunk történt méltánylata szerint, tör
vényszerű joggal gyakorolja’? De ezen választás a’ miilyen jóté
kony a’ Kendekre, szintolly boldogító a’ választottra nézve. Mert

*) Political szónoklatunknak ezen mind alkotmányszcRŰ nézeteire, 
mind művészeti tökélyére nézve jeles példánya kétségkívül már 
az illyesek’ r i t k a s á g a  miatt is kedves leend olvasóink előtt, 
’s annak közölhetéseért a’ tek. másod-atispany urnák itt is köszö
netét mond a‘ 9*erk.

ámbár nem lehet tagadni, hogy a’ törvények’ szigorúságából az 
eSy vagy más félre hárult kedvellenség koránsem magát a’ tör
vényt, de gyakortább annak hivatalos végrehajtóját érinti; ám
bár tudva van, hogy a’ tisztviselő saját háza' népét odahagyni, 
saját családjának érdekeit, gyakran legtermészetesebb érzelmé
nek megtagadásával, félretenni, és hivatalának minden nyugo
dalmát feláldozni kénytelen: mindazáltal mi csekély áldozat mé°- 
ez a lángzó kebelnek, mellyel a’ közjónak előmozdítása ’s azon 
nagyszerű erkölcsi gondolat lelkesít, hogy a’ bizodalmát, melly 
egy egész testületnek ajándéka, bármelly csekély mértékben is, 
örökre tiszta és soha nem tágító szenvedelemben megszolgálni 
fáradozik! — íg y  van, méltányoltatván a’ tisztviselők’ törekedé- 
sei, elismertetvén az érdem, mellyel választott férjfiak’ közpá
lyán arattak: a’ közhivatalok’ viselése olly dicsőség, fénye olly 
ragyogó, örömei olly megnyugasztalók, hogy midőn megérke
zik a’ perez, melly ben alkotmányos törvény megszünteti ezen 
hatóságot, lehetetlen, hogy a’ lemondó* szivének idegein bizo
nyos nemesebb fájdalom ne fusson keresztül. És ez természetes 
is, t. Karok és Kendek. Mert valamint nem az a’ hős, ki nem 
képes a’ harezok’ mezején megrettenni, hanem ki legtermészetesb 
ijedelmén nagy lelkének jelenléte által diadalmaskodik: ngy nem 
az a’ tiszta keblű polgár, ki viszonyainak legfontosb fekvését 
egykedvűleg latja megszüntetni; hanem ki a’ veszteség' fajdal
mát bölcsen mérsékelni elég erős, midőn azt a’ minden igaz 
honfi előtt tiszteletben állő alkotmány kívánja.

Mi is, nagyméltóságú Főispány ur, t. Karok és Kendek, 
kiket eddig a’ közbizodalom és kegyesség ezen nemes megye’ 
biráinak ’s tisztviselőinek polgári díszünkül szolgált legszentebb 
nevével ruháza fel; hogy a’ czélban lévő uj tisztválasztás' nagy- 
ünnepe annal elébb bölcs intézet alá vétethessék, engedvén a’ 
törvény’ parancsának, tisztelvén nemzeti szokásinkat, biicsut 
veszünk, tagadni nem fogjuk, már maga a’ megszokás miatt 
is, nem könnyen keresztülfutó fájdalommal. De ez ellágyulásun- 
kat mérsékeli azon belső öröm, hogy e! tekintetes közönségben, 
a’ szép boldogságra viradt magyar hazát, szerencsés'hazánkban 
egy szabad nemzetnek dicső fejedelmét, ’s hű fejedelmünkben 
a’ polgári erények’ legfény.esb hatalmát, szolgáltuk. Elhagyjuk 
mindnyájan tiszteinket, t. Rendek, elhagyjuk a’ súlyos tűnődés
sel, hogy a’ tökélynek kivant mértékét ohajtásink szerint meg 
üthetnünk nem adaték; elhagyjuk a’ legtisztább óhajtanainkkal, 
hogy vajha megürült hivatalainknak utódjai a' szép és jó teltek’ 
előhívásában rajtunk tűhegyének, fogyatkozásokat pedig, jeJesb 
tehetségük s’zerint, kipótolják, lm itt van e toll: leteszem*-
tollat, mellynek minden vonásait törvényes igazság, törvényszerű 
érdek és kötelességszerű akarat vezették ; leteszem azon belső 
sóhajtással, hogy bár szűk ismereteim a’ Karok’ és Kendek’ 
dicsőségét, e’ tollal, úgy mint kívántam volna, nem eszközölhet
ték; de mégis öntudatom’ szentségére mondhatom, hogy e pol
gáriereklyét soha szándékos akarattal, soha szándékos eltan- 
torodással meg nem fertöztetém! -  Itt vannak a’ levéltár’ kul
csai. — Evcellentiádnak átnyújtom azokat, azon biztosítással, hogy 
a’ kincsek, személyes jogaink’és javaink’ legdrágább kincsei, most 
is azon épségben léteznek, mellyben akkor voltak, miden fd-

I
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ügyelésem alá bízatlak. -  Köszönjük már, t. Rendek, hálás szív
vel köszönjük a’ kedves bizodalmát, mellynél fogva szerencsén
kül jutott, azt e’ legközelebb lefolyt három év alatt, nem ér
demlett mértékben bírhatnunk; — köszönjük a’ mindenkori szi
ves kedvezést, mellynél fogva törekvéseinket mindenkor mél
tányos, mindenkor részvevő kebellel kisérték. — Fogadja Ex- 
cellentiád szinellen hálánkat, mellyel Excellentiádat, mint e’ 
törvényesen feloszló koszorú erényekkel ékes ragyogványát, 
mindenkor őszinte , mindenkor hódoló alázatossággal tiszteltük. 
’S ha Excellentiád’ várakozásának úgy mint kellett meg nem 
felelhettünk, engedje meg, hogy az önérzésnek meleg órájában 
ezzel vigasztalhassuk magunkat: „Hol nincs teljes erő, tenni 
akarni, e l é g — _____________

Philosophiai leczkék.
[Folytatás)

7. §. Ph. Most megtanítják titeket, m in t kelljen gondol
koznotok.

A. Mi már régóta tudunk gondolkozni; hisz már Telserdült
ifjak vagyunk.

Ph. Oh simplex! Semmit sem tudsz. Tudod a’ logical?
A. Nem.
P h. No tehát, hogyan fogsz gondolkozhatni, ha a’ logical 

nem tudod? A’ logica olly tudomány, melly mesterségesen gon
dolkozni tanít, hogy mindenütt fölfedeztessék az igazság .— 
Tehát nem mint mindenkor, mint széna és szalma, káposzta és 
répa; hanem finomul, mesterségesen, fortélyosau gondolkozni. 
Logica nélkül teljes lehetetlen az igazságot kitudni; logicával 
fogjuk ezt, valamint hálóval a’ halat: a’ logica tehát hálója az 
igazságnak, valamint a' grammalica a’ szavaknak, mikép kell
jen tudnillik h e ly e s e n  — nem pedig akárhogyan beszélni. (Lehr
buch der Philos. W fen, 1835. I. köt., 67. lap.)

8. §. A. Engedőimet! Itt felette nagy különbséget találok.
A’ beszédnek bizonyos szabályai vannak, mellyeket mindenki 
megtanulhat, ha csak egy kis emlékezettel bir. Nem mondha
tom péld. e’ helyett: fre g it crus, ezt: f r a n x il  vagy frányává  
crurem , a' nélkül hogy ki ne nevessenek. De ki képes a’ gon
dolkozótehetséget úgy idomítani, hogy gondolkozzék, mint gon
dolkozni k e l l?  Hogyan tanít meg ön péld. tébolyodoltat vagy 
ostobát, mint B. testvérem, okosan és fortélyosau gondolkozni? 
A’ gondolkozótehetség velünk született talentum. Egyik ember 
természettől éleselméjű, a’ másik buta. A’ gondolkozás önkény
telen valami; gyakran nem akar eszébe jutni az egyiknek, mi 
a’ másiknak hamar eszébe ötlik. Valamint ki egyenes, ép lá
bakkal született, jobban és könnyebben tud szaladni ’s ugrani, 
mint a’ görbelábú. — Gyakran valamelly, kivált kellemetlen 
gondolattól meg nem menekedhetem.• Dől a’ logica, melly ekkor 
rajtam segíthet? — Csevegni pedig vagy la llyu tn i tudok, a’ 
hányszor csak akarok. •

9. §. Ph. Mindjárt meglátod, hogy te vagy ostoba fiú, 
nem pedig B. testvéred. Csak azt kérdem tőled: hányféle idea, 
magyarul eszme, vagy fogalom , van a' világon?

A. A’ hány tárgy.
Ph. Vem igaz! legelőször is csak négyféle van, úgymint: 

homályos, tis z ta , világos és tökéletes. — Látsz péld. a’ fán a’ 
levelek közt valamit ülni, a nélkül hogy megkülönböztethetnéd, 
macska e az, vagy madár: ez homályos fogalom, azaz nem 
látsz jól. — Közelebb járulsz, és látod, hogy madár, a'nélkül 
hogy megismérnéd, micsoda madár: ez már tiszta  fogalom; lá
tod azután, hogy szarka: ekkor fogalmad világos; még kö

zelebb mégy, ’s úgy találod, hogy fiatal vagy vén szarka: csak 
ekkor van róla tökéletes fogalmad, azaz csak ekkor látsz elég. 
tisztán. — Vo’s, tudtad e már ezt? Ugye, nem! Ezt csak a’ lo- 
gicából tanulod.

B. Felséges*! ezt még uem tudtam.
A. Tehát ez a’ log ica? E’ bölcseséget már régen tudtam, 

’s mindjárt igy feleltem volna, ha okosabban kérdez vala ön. ( C .-
hez halkan.) Mit mondasz rá?

C. Bolondságnak tartom, azt tanítani, mit már tudunk.
10. §. Ph. Az idea  valami igen nagy. Idea nélkül semmi 

sincs a’ világon. A’ nagy H egel (vegyétek le ka lapo toka t! )  az 
egész bölcseséget is csupán ideákra alapította, ’s látod! milly 
finomul, milly éleselműleg, milly helyesen. Ugyanis:

1) A’ logica az ideit tudománya önmagában véve.
2) A’ lermészelphilosophia az idea’ tudománya másképlété

ben (Anderssein) tekintve.
3) A’ szellem3 philosophiája az idea’ tudománya, melly «’ 

magú másképlétéből önmagába visszatér.
11. §. C. Mi az a’ m ásképlét' s a másképlélből önmagá

ba visszatérés?
Ph. Tehát nem érted? Oh simplex, simplicissime! Disz ez 

valami igen egyszerű. Da péld. köpönyegedből nadrágot csinál
tatsz: ekkor a’ köpönyeg már más, mint elébb volt; ’s ha a’ 
nadrágból ismét köpönyeget csináltatsz: ekkor az visszatért 
másképlétéböl. így az ideák is máskép szabalhatnak, föltoztat- 
hatnak és készíttethetnek el. Ezt nem érted?

12. §. C. De miért nem mondja a’ nagy Hegel világosan, 
a’ mit mondani akar?

Ph. Ennek oka van ám! A’ philosophusok nem írhatnak 
mindenkinek számára világosan ; mert azután nagyon is sok bölcs 
lenne a’ világon, ’s végre mindnyájunknak összesen nem volna 
mit e n n ü n k , mert bölcsek nem foglalkoznak étel- és italáru
készítéssel, hanem csupán a’ bölcseség’ ambrosiájaval. Ezt már 
az avatatlan Csuplovics  is észrevette e’ lapok’ 73dik számában; 
de hibázott — mint mindenben hibáz — mondván, hogy K a n t  az 
első, ki szán tszándékka l  irt philosophusilag, azaz homályosan. 
Csaplovics nem tudta, hogy mi bölcsek már a’ nagy bölcs A r is -  
loleles-\ö\ ( ism é t vegyétek le ka lapotokul!) öröklöttük e ’ fogást. 
A’ mozgást péld. a’ közönséges emberek, tudnillik a’ physicu -  
sok, igen röviden igy határozzák meg; ,,A’ mozgás a ' helynek 
változta tása  “ ;  ’s ha épen finomul és fortélyosan akarnak szó
lam,. azt mondják, hogy , ,valam elly le s t’ külső viszonyinuk té r 
beni vá lto zta tá suk ' Ékesebben ’s világosabban nem tudják ma
gokat kifejezni.

Most halljátok a’ nii nagy A risto teles  urunkat (ism ét ve
gyétek le ku lapo toku l/ ) ,  milly fortélyosan, milly körülménye
sen,  milly érthetőleg határozza ő meg a’ mozgást. Volabene! 
ő görög nem egyesült vallásit volt (A . és C. n e v e ln e k );  ezért 
mozgása is görög vala. Én nektek e’ tárgyismértetést (definitio) 
magyarul adom, mert görögül nem tudtok. Ugyanis:

,,A’ mozgiís a’ tehetséghez képest levőnek munkássága, a’ 
mennyiben az a’ tehetséghez képest van. Ez okozza, hogy a’ 
mozgás középet foglal a’ csak tehetséghez képest levő közt, és 
az egészen megvalósult munkásság közt, mellyben nincs többé 
tehetséghez-képesti, mivel a’ mozgás nincs sem korábban sem 
későbben, mint a1 mennyiben a’ tehetséghez képest levő meg
valósul, de korábban csak a’ tehetséghez képest levő, ’s ké
sőbben csak a’ valóság van; melly okból a’ mozgás sem a’ te
hetséghez sem az energiához nem tartozik , mivel sem az nem 
mozdul szükségképen, mi a'tehetséghez képest bir nagyság-
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g a l , s e m  a z , m in e k  v a l ó s á g o s  n a g y s á g a  v a n .“  ( H itter. G e s c h .  
d . P h i l o s .  I I I . r é s z .  H a m b u r g ,  1 8 3 4 . )

Tehát nem százszorta szebb, fellengőbb, körülményesb, 
érthetőbb e ezen tárgyismértetés, mint amaz ostoba, t. i. (i
helynek változtatása ? melly tárgyismértetés egyszersmind fe
lette helytelen is , mert a’ vasúton épen nem mozdulok, ’s mégis 
változtatom a helyet. Ki Aristotelest nem érti, az bsak igazi 
®®y*',e>yű ember, azaz nem philosophus. A’ philosopbus mindezt 
*§en jól érti, valamint Hegel’ máskép/élél ’s az abból önma
gába vissza térést  is. B. testvéred bizonyosan érti.

B. Oh igen ! M ásképlét a’ köpönyeg, visszatérés  a’ nadrág.
Ph. Bravissimo! belőlednagy philosophus lesz.
A. ( C.-hez.)  Ugyan, öcsém! nem bolondság ez?
C. ( V á lla t von ít.)  Tizenhat latos bolondság; de halljuk 

csak tovább.
13. §. Ph. Most menjünk tovább! Vannak még mindenféle

más ideák is , péld. összeve tlek , elvonlak, á lta lányosuk ,  v i
szonylagosak  \stb. Ezeket máskor fogom nektek megmagyarázni. 
Mind igen szép dolgok és a’ mezei gazdaságnál nélkiilözhetle- 
nek. — Két összekapcsolt ideából Ítéletek származnak, ’s két 
Ítéletből következtetés . péld. minden ember hazug; te is ember 
vagy: tehát hazug vagy. — Hl az első két idea: ember és ha
z u g ; a’ másik pár: te  és em ber;  ebből a' következtetés. — 
E ’ szép okoskodásmód syllogism«s-nak neveztetik. Nemde, ez 
ige« szép? • •

C. Ugyde, Ph. ur! ön is ember, következőleg ön is hazug.
Ph. Hallgass! én p h i l o s o p h u s , én lo g ic u s  vagyok, sem 

h a z u d n o m  sem v te g h a z u d ló lla l ,h ó m  nem lehet, mert az igazságot 
ki tudom csiklandani. •— A’ syllogismusokból több fajjal bírunk; 
de legszebb a' s o r i l e s , péld. a’ ki jól iszik, jól alszik; a’ ki jól 
alszik, nem vétkezik; a’ ki nem vétkezik, üdvözölni fog: tehát 
— a’ ki jól iszik, üdvözölni fog.

B. Ah, felséges! Tehát a’ ki üdvözölni akar, részegesnek 
kell lennie.

C. Valóságé ez, vagy tréfa, Ph. ur?
Ph. Teljes valóság. Ugye, te ezt nem tudnád, ha nem 

mondottam volna? — Jegyezd meg magadnak C .! hogy igazsá
got syllogisnuisok nélkül nem lehet fölfedezni.

14. §. P h. A’ dilemma  (másképen krokodilus- és szar- 
vas-syllogismus-usik  is neveztetik) szinte az igazság’ fölfedezé
séhez tartozik. Ez egy csinos mestermű, mellyel megmutathatni, 
hogy akár fehér, akár fekete, főtt vagy sült, mégis mindegy. 
Halljátok csak:

Egy joglanuló 100 forintot Ígért tanítójának, ha az első pert 
megnyeri; ha pedig elveszti, akkor semmivel sem tartozik. A 
tanító akará, gondja lévén borravalójára, az első pert nyakába 
akasztani, ’s ezt irá neki: „Ha megnyered a pert; akkor a kö
tésnél fogva fizetsz; ha pedig elveszted : akkor a bíróság ne
kem fogja ítélni a’ 100 frtot.“ — De a’ fiatal ügyész jó logicus 
lévén, igy felelt, szinte dilemmában: „Ha megnyerem a pert: 
akkor a’ bíróság*engem úgyis fel fog menteni; ha pedig elvesz
tem: akkor a’ kötésnél fogva nem vagyok adós.“ — Nemde, 
mindkettő szép logicni okoskodás ?

A. Ugyde, most már mi a’ dolog’ vége? Mellyiknek van
igaza ?

Ph. Ehhez a’ philosophusnak semmi köze; ez a’ bíróság 
dolga.

A. Tehát annyit tudok mint azelőtt.
Ph. Sokkal többet tudsz, mert tudod már, mi a’ d i le m m a .

A. Nekem úgy tetszik tehát, hogy a logica csak szá la i. 
nomenclator, melly megmutatja, mikép kereszteltclik a’ lélek

nek valamennyi külön ötlete ’s fogása ,  nem pedig a’ gondolko
zás vagy ölletébresztés' mestersége.

P h. Nem igaz. Még nem végezik* el. Még csak a’ logica’ 
2dik része tanítja tulajdonképen az igazság’ keresését; a’ 3dik 
mutatja meg erre az eszközöket, tudni»*: mint kelljen elmél
kedni, könyveket olvasni, tudományosan vitatkozni. Mindezt 
későbben fogom nektek megmagyarázni.

A. I)e ez igen különös; miért nem mondja meg ön ezt ne
künk most mindjárt?

Pb. Máskor! Most készen vagyunk » Jogiéival. Ez, mint 
láttátok, mintegy köszörűs, ki a’ lelket élessé feni, hogy ez 
annál képesebb legyen, magát az isteni bölcseséget szeldelni, 
azaz megtanulni. A’ logica tánczmester, ki a’ ballel-növemléke- 
ket tanítja. Ha a’ hangász hegedülni akar: elébb hegedűjét han
golnia kell. így hangolja a’ logica is a’ lelket.— Hogy az a’ me
zei gazdának is elkerülhetlenül szükséges, mindjárt fogjátok 
látni. Mert ha a’ mezei gazda nem tud rendesen gondolkozni: 
akkor nem is fog rendesen gazdálkodni. Szolgád péld. kárt tesz 
neked, hogyan foghatod azt ki béréből? Igy szólasz hozzá: V 
gondatlan cseléd tartozik a’ kárt megtéríteni; te pedig gondatlan 
cseléd vagy: tehát tartozol a’ kárt megtéríteni.“ Mit mondhat 
ő neked erre? Egy szót sem! Fejét vakarandja ’s íizetend.

15. §. Ph. Most lassúnk a’ magas természet -pkilosonhiához, 
tehát az idea’ tudományához, a’ maga másképlétében tekintve.

B. Igen ! a’ köpönyegtől a' nadrághoz.
Ph. Helyesen fiam! ( A.-hoz.) Mit látsz olt f u t n i (Egy 

borjúra mulut.j)
A. Borjút.
Ph. Oh simplex! ugyan ki fog egy philosophusnak illy os

tobául felelni! — Nem borjú az, hanem egy nem-én.
A. (A lm élkodva.)  Hisz tudom, hogy ön nem azon borjú. 

De az olt csakugyan borjú.
Ph. Balod, milly ostoba vagy. Hisz én és nem-én szinte 

egyik főelve minden bölcseségnek, valamint: a’ „cogito: ergo 
sum.“ — Vigyázz! A’ bölcseségnek csak három elve gondol
ható Eichte Jan. szerint (ismét emeljelek kalapot! ) ,  úgymint:

1) Az én teszi eredetileg egyenesen (azaz minden további 
ok nélkül) sajaí létét. — Ez én vagyok!

2) Aí én-nek egyenesen ellenébe tétetik egy nem-én. — 
Ez a’ borjú.

3) Eu az c//-ben az elosztható c//-nek egy elosztható ncm- 
én-1 teszek ellenébe. — E’ mellett gondolhatsz magadnak, a' mit 
akarsz. Fichte nyilván mondja, hogy ezen elv’ megfejtése ha
talomszava az észnek.

A. Az elosztható nem-en, mit rtiagam elébe tehetek, talán 
kenyér, bor, sült? Kitaláltam? Mert hisz e’ tárgyakat el lehel 
osztani.

Ph. Mint mondám, gondolj, a’ mit akarst. — Érted e 
most már, mi az eu, mi a nem-ént

A. Csak annyit érlek , hogy én sem vagyok ama’ borjú.
Ph. Bravissimo! mégis lesz belőled philosophus Isten’ se-

gedeímével! _ Most megmutatom neked: milly felelte sziiksé
ges az én és nem-én a’ mezei gazdaságnál. Lásd! ha nem vagy 
philosophus, és meg nem különbözteted jól az éu-t a’ nem-en- 
től: akkor gyakorta tévedésből sajat r//-edet, azaz tenmayadat 
fognád be az ökör helyett! — De te sokkal gyengébb vagy, mint 
a’ nem-én. t. i. az ökör; lehat igen rostul menne a’ dolog a 
szántás körül. Legfelebb is a' homokban, péld. Szabolcs var
megyében, Karasz, Berkest ’stb. körül mehetnél valamire, meri 
olt a’ szántás csak tréfa, ott alig kell fel ökör az ekéhez.

A. Ugyan, Ph. ur! ön a’ mezei gazdakai bizonyosan lelő-

1X2
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lyodotlakiiak farija, ha képeseknek hiszi azon balgatagságra, 
hogy önmagokat befogják. E z, úgy hiszem, sokkal hamarabb 
megtörténhetnék egy transcendentalistán , ha a balgatag en- és
nem-én-tői megtébolyodik. Önnek, mint philosophusnak, csak 
mégis tökéletesen meg kellett emészteni a’ logicát. Nem mond
ja ez önnek, mikép keresse itt az igazságot (Lehrbuch d. Phi
los. Wien, 1815. I. köt. 68. lap.); mikép gondolkozzék helye
sen a mezei gazdákról? Most már kénytelen vagyok illy világo
san beszélni önnel. Nekem mindaz, mit ön beszél, nem egyéb
nek mint balgatagságnak tetszik.

Ph. Belőled soha sem lesz philosophus, tehát jó mezei gaz
da sem. A’ többit hagyjuk holnapra!

(Folytatása következik.)

Könyvbi rálát.
I. A n n o ’ , vetvári kún-avar püspök’, pecsétnyomója 826-ból. Ismerteti 

Jevney Já n o s ,  h. ügyvéd, táblabiró ’s m. academíai r. tag. A ’ 
Tudománytár’ 1838-beíi III. füzetéből. E g y  rézmetszettel.  Pesten, 
Trat tncr és Károlyi István’ betűivel, 8 . 'ré t .  41, lap,

íróink’ szépliteraturai munkálatinak jelenkori özönében igen 
becses tünemény az, mit szerző e’ rövid értekezés vagyis, mint 
ő czímzi, ismértetés által a’ Tudománylárban és abbéli külön 
nyomatásban az olvasó közönség’ kezébe nyújt; Pannónia’ ke
resztény egyházi történetének velősb isméretéül a’ IX. század’ 
homályba burkolt eseteit nem kissé világosítván. A’ munka’ czél- 
ja egyébiránt, napfényre hozni az avaroknál 826d. év körül püs
pöki székben ült Anno nevű főpapnak nem rég’ feltalált, és Jan- 
kovics Miklós hazai régiséggy üjtőnknél eredetiben látható serpen- 
tinkő pecsétnyomóját; a’ tudós világ előtt védni ’s bebizonyíta
ni annak netalán kétségbehozható valódiságát. — Rec. Ítélete 
szerint lehetőképen megfelelt ugyan vállalatának a’ szerző t né- 
zetiben mindazáltal és állításaiban némelly helyen vele nem osz
tozik. —

Mindjárt a’ pecsét’ köriratának említésénél (4. 1.) J. e’ szó
kat: „ANNONIEPS“ igy olvassa: „ A nnon  I .  (azaz primus) 
Episcopus.“  Ezt hibának ’s tévedésnek hiszi rec. „ P rim u s“  
jelentésre venni nem szükség az Annon név után álló I. betűt. Ha 
Schönwisner’ Numismaticája és a’ Széchenyi-cathalogfis szerint 
Salamon m. kir. pénzein „SALAMONI REX44 olvastatik „ S a la 
mon R e x “ helyett, miért ne lehetne a’ harmadfél századdal ré
gibb pecsétny omón „ A nnon i Episcopus“ ? vagy nem áll e inkább 
az „EPS44 rövidítés „ E piscopi:í helyett, miután az Anno név 
„Annonus“  formával is jelelteték? és igy helyesebb olvasás le
het a’ 2-dik ejtésben: „ A nnon i episcopi de ve lva r“  azaz „ si-  
gillum .“  — l>e úgy látszik, maga a’ szerző is elállóit előbbi olva
sásától, midőn véleményét határozatlanná téve (33 1.) Muratori • •
Lajos után Benedek pápa’ pecsétének e’ felírását „ B ened ictas  
Pupae“  támaszul felhozza, a’ vizsgálat alatti pecsétnyomó’ hite
lességére abból helyes védokot huzó.'

Szónyomozás által Vetvarnak Földvárra, vitelét (17.1.), mint 
szerzőnk’ elmés találmányát, a’ többi felhordott véleményeknél hi
hetőbbnek örömest elfogadná rec., ha a’ hunnusok’ és avarok’ 
magyarokkali vérsége’s egynyelvűsége tisztább fényben állna az 
egy etemi történet’ mezején. Régi történetíróink ugyan nem ké
telkedtek Atilla’ hunnusait vagyis kunjait, és az avarokat a ’ ma
gyarnemzet’ történetébe beszőni de az ujabbkori irók, különö

sen a’ külföld, alapos nehézségeket hengeríteltek a’ százados 
hiedelem ellen, miket még Horvát István sem mozdított e l, ki
tűzött czéljához képest, elegendően. A’ kún-avar nyelv’ magyar
sága tehát még bővebb bizonyítást kívánó feladás.

Igyekszik J. (19., 20., 21. 1.) ájtatos Lajos’836ki oklevelében 
említett Anno Chorepiscopust a’ vetvári Anno püspökkel eggyé 
tenni. E’ részben óhajtotta volna rec., hogy a’ szerző, valamint 
a’ dologra használható egyházi történetírókat megforgatta, úgy 
az egyházi törvénykönyvekbe is beletekintsen , és a’ X. század’ 
középtájáig keletben volt „Chorepiscopus“ czím’jelentéséről, tisz- 
tiha’tása köréről velős isméretet szerezzen. Nem egy jelentésű 
volt ugyanis az a’ „Suffraganeus Episcopus“-sa\. — Ámbár 
meghasonlanak a’ tudósok a’ chorepiscopusok’ egy házi hatalmá
nak elhatározásában, annyi mindazáltal bizonyos, hogy kisebb te- 
kintetűek, és a’ püspökök’ némelly jogainak mezei lakosok közt 
voltak gyakorlói, mikint felvilágosítja azt nagy Károly cs. követ
kező capitulareja: „Hominum corfirmalio, ecclesiarum  , allu
vium , virginum, chrismatum, presbylerorum , diaconorum et 
subdiaconorum consecrationes a chorepiscopis fu c lu e , ab 
episcopis, qui canonice ordinali sunt, reformandae, canonice- 
que sunt peragendue, quiu chorepiscopi haec conlingera non 
debuerunt. Nequaquam enim tulis ordinalio vei consecralio 
reileratio esse a prudentibus e t recte sapientibus v idetur, séd 
irr ila  (nec agere poluernnt, non enim ea tribuere valuerunt, 
quaenon habueruntj indubilanter fo re  agnoscilur.“ (L. VI. ca- 
pitul. c. 369.) Semmikép sem lehetett tehát a’ 826ban már püs
pökszéken ülő Anno 836ban chorepiscopus. — De ez a’ pecsét’ 
valódiságát legkevesbbé sérti.

Rec. hiszi, hogy e’ nyíltszívű útbaigazítást örömmel veendi 
a’ szerző, ki minden tudósi dagályon ’s elbizottságon felülemel
kedve illy őszinte vallomást tön: „ T öbb  szem többet lá t, egy p a 
rá n y i észrevétel gyakorta  velős k ife jtéseke t von maga u tán  
«’ homályos régiségek' m agyarázatában “  (36. 1.) Kétségkívül, 
hasonló homályba merült régiségek’ hibátlan megfejtését csak 
tudós társaságoktól ’s több irók’ közremunkálásátől kívánhatni 
igazságosan. — Fennmaradandó elég érdeméül szolgál szerzőnk
nek azokáért vagy csak az is, hogy a’ megbecsülhetetlen emlék
nek ő volt első felfedezője ’s megismértetöje. A’ német és cseh 
tudósok, kiket közelebbről érdekel e’ tárgy, bizonyára nem 
hagyandják méltó figyelem nélkül munkálódásá-t. — Abbeli óhaj
tásai nyilványítja végre rec., vajha a’ más egyéb munkálatiból 
is tág isméretet, alapos combinatiot és nagy olvasottságot kitün
tető fiatal iró több Uly érdekes nyomozásokkal gazdagítsa litera- 
turánkat, mire acadeiniai osztálykörétől meghíva van, ’s mit tőle 
méltán reményiünk is. ' X r .

•
T ii n n e L

F. é. oet." 13kán- este a’ the m se - t u n n e l  i munkások 
megvendégeltettek a’ tunnelnek egyik részében, mellybe nézők 
is bocsáttattak. Ez azért történt, mivel a’ munkások e’ napon 
végezték el a’ 800 labnyi kifalazást. A’ mérnökök’ egy ike, Page, 
abbeli reményét fejezé ki, hogy túl a’ folyamon még eljutandanak 
100 lábnyira. Ez alkalommal tapasztallatott, hogy a’ rothadt pá
rolgások, mellyek miatt minap panasz hallaték, elenyésztek. 
Az utolsó 30 lábra fordított költségek nem ütötték meg a’ fölve
tést, ’s minden arra mutat, hogy a’ főnehézségek elhárítvák. 
I837dik évben csak 28 láb falaztatottki; 1838ban felényi költ
séggel kétannyira haladtak, mit leginkább azon súly terhes ha
jóknak köszönhetni, mellyek a’ vizmeder’ fenekére sűlyesztvék 
azon hely felett, melly alatt az árkászok dolgoznak.

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz J ó zse f  —  Nyomtatja iQabh Schmid AntaU



A’ mailandi koronázás’ jelentősége * ).
\  mailandi koronázás drámája, mellynek epilógusát a've- 

lenczei ünnepélyek képezek, bevégződött, ’s most már a’ leggyen
gébb szem előtt is világos kezd lenni, hogy annak mélyebb je
lentőség szolgál alapul, mint feudális pompa’ üres mutogatása, 
minek venni sokan hajlandók voltak. A’ mailandi koronázás leg
nagyobb political fontosságú cselekvény ; egész Europa’ közvé
leményéhez bocsátott nyilatkozvány ; őszinte előterjesztése azon 
elveknek, mellyeket az ausztriai cabinet mind a' mellett, hogy 
nem csak ellenségeitől gyaláztattak, hanem barátitól is sokképen 
igen tökéletlenül fogattak fel, évek óta soha sem vesztett el 
szeme elől, ’s mellyek most mindig élesebb körrajzokban lépnek 
elő. A’ koronázás és a’ vele összefüggő kormánycselekvények 
mutatják, mikép az ausztriai statushatalomnak, ’s eddigélő ta
lán csak egyedül neki, tökéletesen sikerült, olly rendszert vég
rehajtani, melly elvben egészen monarchiái, de végrehajtásában 
felette szabadéinál. Olly időben , hol a’ partszellem egy szónak 
sem hagyja m egjelentését, ’s a’ leghitványabb dolgokat a’ leg
jobb kifejezéssel ruházza fel, szükséges, eziránt nyilatkoznunk. 
Ausztria a’ monarchiát akarj  a, erre szüksége van, ezt bírnia 
kell, egészen, tisztán, teljesen, mint minden hatalomtökély’ 
központosulását, mint a’ nagy, sokképen összerakott statusépü
let’ zárkövét. Egészen ’s tökéletesen kell azt bírnia, hogy az 
Europa fölé fuvandó legközelebbi vihar kérdőre ne tegye léte
i é t , ’s vele 32 millió ember’ javát, kik a’ kormány’ bölcsesége, 
ereje ’s ébersége iránti bizodalomban nyugottan alusznak. A’ 
rendszert, melly ezen igazgatásnak alapul szolgál, nem lehet 
a’ mindig állhatatlan sokaság’ nézeteinek minden habozásához 
képest változtatni; erősen kell állnia, a’ kor’ nagy szükségei
nek ugyan engedelmeskednie, az emberi szellem’ műveltsége’ 
’s kifejlése’ mostani fokának kivánatit tekintetbevenni: de a’ 
pillanat’ mozgalmaiban helyén maradni, ’s minden léteinek biz
tosan szükség e’ rendülhetlen oszlopokra támaszkodnia, ’s e’ 
biztosság’ érzetében cselekvő erejének minden tilatlan hatarl 
vethetni, nem gondolva vele, hogy a’ mindig változó vélemény 
talán holnap olly combinatiokal tesz semmivé, mellyek ma a’ 
siker’ minden kezeskedésével terveztetnek. De ezen erősen és 
szigorúan vont határon belül bármilly mozgásnak mindenfelé tér 
engedtetik, ’s itt állandó haladás van a’ jobb, kötelesség ’s czél 
felé! Mindennek, ki csak egy pillanatot vetett is az igazgatás’ 
belső erőmüvébe, sőt ki csak egy hónapig is lakott Iíécsben, 
mint e’ mozgás’ középpontján, meg keilend vallania, hogy a’né- 
zelnek e’ szabadelműsége mindenütt uralkodik. E’ szabadelműség 
a’ mellett a’ gondolkozásmódnak bizonyos szelídségével van össze
kötve, melly egyszermind a’ legmélyebb, legmeggondoltabb s leg
jobb politicának latszik. Milly erőt nyer a’kormány e’ rendszerből, 
milly fényesen tűnnek ki annak eredményei, bizonyítja a’ mailandi 
koronázás; ’s valóban azon statusférjfiak, kik Ausztiia soisát in
tézik, némi büszkeseggel s méltó önérzettel tekinthetnek \ issza 
fáradozásaik'sikerére. Valamennyi ausztriai tartományok közül ab-

*) E’ jeles ezikkelyt az ágostai Allgemeine Zeitung’ f. é. oct. 27kei
rendkívüli toldalckából közli a eaerk.

, **<>1, melly legtöbbféle változáson ment keresztül, melly legtöbb elő- 
i élettel viseltetett az ausztriai igazgatás iránt, mellynek népe 
légingerlékenyebb, hol a’ föld mindenfelé a’ legveszélyesb tanok
kal volt megásva: mi lett néhány évi időszak alatt? A’ franczia 
hírlapok mailandi levelezői kényteleníttettek megváltani, ’s a' ko
ronázási vendégek, kik ott egész Európából összegyűlve voltak, 
bizonyíthatják, hogy „az eg y  j e l e s e n  k o r má n y z o t t  or
s zág . “ A’ franczia hírlapoknak ezen állítása nem bókolat, ha
nem az igazság kicsikart adója. A’ lombard-velenczei királyság 
olly jóllétet élvez, mellyről azelőtt sejtésünk sem volt. Mailand 
egyikévé lön a’ világ’ leggazdagabb városainak, ’s benne a' tő
kepénzek’ bősége olly nagy, hogy 20 — 30 milliót kívánó vál
lalatok kevés óra alatt egyedül a’ város’ körében, idegen hozzá
járulás’ megengedése nélkül, fedeztetnek. Szintolly virágzók a’ 
tartományok is, mi ha Velencze városára kevésbbé alkalmazha
tó: az okok kívül vannak a’ statusigazgatás’ körén, melly ill 
legalább megteszi, a’ mit lehet, hogy a’ tengerek’ egykori ki
rálynéja’ nagyobb romlásának elejét vehesse: mindnzáltal Yelen- 
cze nem képes többé utolérni Triesztet, melly óriási léptekkel 
siet a’ vilagkereskedés’ főáruhelyévé emelkedni. Milly állapotban 
volt a’ közbátorság ezelőtt az olasz tartományokban , miilyenben 
van most? Mailandban szüntelen mintegy 700 köztudomású go
nosztévő találkozott, ’s mégis az egész koronázási ünnepélyek 
alatt, hol az idegenek’ iszonyú sokasága jó zsákmányt igéit, egy 
rablás sem követteték el. ’S valljon észrevette e valaki e' rend
őrségi szabályokat? szereztek e ezek alkalmatlanságot valakinek, 
kivevőn talán magokat a’ tolvajokat? Velencében, hol az olta
ni ünnepélyekre mintegy 50,000 idegen volt összegyűlve, hol a’ 
csatornák melletti szűk, sötét utczácskákban minden gonosztet
tet, majdnem biztosítva a’ fölfedeztetés ellen, el lehetne követ
ni, ezen egész idő alatt négy személy fogatott be zsebelésért, 
’s e’ négy személy bevándorlóit idegen volt. Milly különbség 
csak e’ tekintetben is az ausztriai ’s a’ többi olasz tartományok 
közt! A’ hadsereg, melly arra van rendelve, hogy Olaszorszá
got előfordulható esetben kívülről ótalmazza, valamennyi idegen 
katonában csodálkozást gerjesztett. Ezek egyezőleg megengedik, 
hogy most Európában nem létezik hadsereg, táborozásra jobban 
elkészített, háborúra jobban gyakorlott, mint a' greif llndeczkii 
tábornagy’ parancsnoksága alatt álló , kinek még Olaszország 
forró ege alatt is csak sétalásoknak tetszenek a’ sebes hadrn- 
netek. Ez jelen állapotja az ausztriai Olaszországnak: a’ legfőbb, 
itt soha nem volt jóllét, a’ legnagyobb bátorság, a- legtöltélele- 
sebb bel csend, ’s e’ jóllét biztosítva egy derék hadsereg által 
minden lehető kül megtámadás ellen. A' hangulatnak, mellyel 
a' hazudság’ és ragalom’ valamennyi gonosz eszközével fenekes
tül felforgattak, végre szükségképen a’ tettdolgokhoz kelle for
dulnia, ’s jelenleg a’ Pótól a fekete tengerig harsog az öröm
zaj! Ez időpontot nyugalommal várhata a’ kormány, jo ugye 
érzetében; elmaradhatni volt. az. E’ szeren,-ses kormányrend
szer, melly olly rendülhellen&J nyugszik a’ monarchiái elv alap
ján, melly erősen el van tökélve, minden próbált jót megtarta
ni, minden hiányt lehetőleg javítani, olly eredményeket hozott 
elő, mellyek semmi más utón nem lettek volna elerheto* ; mi
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azon meggyőződést szülte, hogy a’ statusigazgatásnak szívén fek
szik a’ kormányzottak' boldogságának minden lehető módon 
eszközlendő előmozdítását tárgyazó feladat; a* elméket megnyug
tatta, a’ kétségeket eloszlatta, a’ véleményeket kibékítette, a’ 
mailandi közbocsánatot lehetővé tette. Hol van példája illy er
kölcsi hatású kormánycselekvénynek? Hol fogják azt utánozni? 
Az alkotmányszerű Francziaország nem adhatja, a korlátozat
lan Oroszország nem fogja adni, Ausztria megadta! Épen 
azért neveztük nyilatkozványnak a’ mailandi koronázást. Ennek 
meg kelle mutatnia, mit lebet ’s mit akar Ausztria. Szigorúan 
és sokáig engedték tartani a büntetést, mert a kormánynak, a 
vétek’ ellenében, meg kelle mutatnia, hogy nem hagy magával 
tréfálni, 's hogy a’ vétkes az igazság’ karját el nem  kerüli. 
Ámde itt is a’ lehető legnagyobb szelídséget követték, egy csep 
vér sem ontatott, az érdemlett halál még a’ legbünösebb fejeket is 
megkímélte. Most, midőn eljött a’ bocsánat’ napja; most, mi
dőn a’ Császár, statusai’ bátorságának veszélyeztetése nélkül, 
szíve’ ösztönét követve, nagylelkű lehetett : az vala egészen, ki
vétel nélkül, korlátozatlanul. Minő viszhangjára talal bizodal
mának a’ Császár’ szelídsége a’ legfőbb hivatalú férjfiak’ nézetű
ben , kitetszik azon feleletből, mellyel azok’ egyike adott, mi
dőn kérdezteték, valljon egyike a’ legvétkesebb szökevények
nek szinte visszatérhet e? „Aem fogunk — úgy mond — meg
elégedni, migcsak a’ legutolsó eltévelyedettet is vissza nem ad- 
halandjuk honának.“ — Látni ebből , mint gondolkoznak azon 
kevés személyekről, kik visszatérésük iránt még a’ Császár' ke
gyelméhez folyamodásra utasítvák. — Ha kérdi valaki, meíiy 
biztosítmanyok kezeskednek ezen állapotért a’ jövendőre nézve 
is? igen közel van a’ felelet: a’ statusigazgatás’ vezérelvei, ki
vidről a’ jog és a’ szerződések, belülről a’ jog és a’ törvények. 
Illy paizs alatt büszkén ’s biztosan nyugszik, és semmi más or
szág' szabadságát nem irigyelheti Ausztria. Akármerre fordul 
a’ szem, nyugalommal és szép reményekkel nézhet a’ jövendő
be. — Olaszországot egy boldog jelenből még szebb jövendő fe
lé latjuk menni; nem sokára a’ legközelebbi magyar országgyű
lés szinte illy érdekes pontra fogja irányozni a' figyelmet. Ott 
is dús erők várakoznak körszerű kifejtésre. E’ részen is figye
lemmel kisérendjük az eredményeket, ’s róluk annak idejében 
tudósítást adandunk.

E gy conversat io.
( B e r e k e s z t é s . )

E n. Sőt inkább, épen azokra czéloztam végső szavaimmal 
A' s z e m é l y e s s é g e k e t  minden különbség és korlat nélkül 
hozni be a’ literaturaba annyi, mint az ököljogot és anarchiát 
hozni be ott, hol egyedül az ész’ és okok’ többsége, helyessé
ge adhat felsőséget. Ha az utóbbi két hónapi hírlapi magyar 
literatlirára visszatekintünk, látni fogjuk, hogy ha ezen idő alatt 
a magyar ii ók közt legalább is 7 vagy 8 párviadal, élethalálra, nem 
támadt, azt egyedül ezen becsiiletlisztítás’ nálunki szokatlanságá- 
nak 's az Írók' általábani phlegmájának vagy józan eszének? kell 
tulajdonítani. És miért jöttek ennyire a’ dolgok? Azért, mert az 
írók nem látták vagy gonoszul átháglak a’ határt, mellyel a’ sze
mélyességek felhordásában tartanunk k e l l ,  ha az írói rendet 
lealazni, ha a literatúrai botránkozűsok’ és vérengezések’ undok 
mezejévé tenni nem akarjuk. Meg kell, mondom, különböztetni 
a személyességeket. Az on  s z e m é l y e s  t u 1 aj d o n, ni el 1 y e t 
az i rora annak mu n k á j á b ó l  e r k ö l c s i l e g  e l e g e n d ő  
okkal  r á b i z o n y í t h a t o k ,  á l t a l a m f e 1 h o z h a t ó ’s r e á ru
há z ha t ó ;  de több s e mmi  e s e t r e  nem.  Az iró micsoda?

nem egyéb, mint egy egy tagja *’ s z e l l e m i  és a’ p o l g á r i  köz
társaságnak. ’S e’ kettős szempontból micsoda köteleztetése van 
minden írónak ? nem több ’s nein egyéb, mint először, hogy 
mindennek, a’ mit állít, erkölcsileg elegendő okát tudja adni, és 
másodszor, hogy Írásával a’ polgári társaságnak, mellyben él, 
fenálló positiv törvényeit meg ne sértse. Minden lehető vagy 
gondolható, jogszerű critica és anticritica egyedül e’ két kérdést 
leheti fel magának. De ha úgy, akkor nekem mint criticusnak 
vagy anticriticusnak egyedül az iró’ állításaival ’s azokat támo
gató okaival vagy legfölebb azon viszonyokkal, mellyekben ezen 
állítások a’ polgári törvényekhez képest állanak, lehet jogszerű- 
lég dolgom, nem pedig az iró’ személyével, hanemha ez utób
bira nézve, m a g á b ó l  az i r ó ’ mu n k á j á b ó l  erkölcsileg ele
gendő okokkal be tudom bizonyítani, hogy annak ez vagy ama’ 
személyes tulajdonnal, jóval vagy rosszal, ke l l  birnia,. Ez, azt 
tartom, egy köz erejű Írói charta, egy csalhatlan írói evangéli
um. De bezzeg épen itt van a’ bökkenő. Meg kell t. i. határozni, 
m i n e m ű  s z e m é l y e s  t u l a j d o n o k a t  l e h e t ,  á l t a l á b a n  vé- 
ve,  az  Íróra , saj á t munk á já bó 1, r á b i z o n y í t a n i, m e 1 y- 
ly e k e t  n e m ;  ’s igy milly személyességek’ felhordása lehet a’ 
literaturában, általában véve, jogszerű és helybenhagyható, mily- 
lyeké nem ? MilJy crileriumot fogunk itt követni ? Én gondolom ezt: 
a’ melly személyes tulajdonok az Íróban írása közben legközelebb, 
legerősebben ’s attól szinte elvalhatallanúl munkálkodnak, azok
ra lehet az íróban munkájából következtetni; a’ többire pedig an
nál kevesebbé, minél távolabb, gyengébb ’s különválbatóbb azok’ 
munkássága az írástól. Már pedig az Írásban mindenkor és szük
ségképen legerősebbek ’s legközelebb munkálkodnak az é s z 
bel i  v. é r t e l m i  tehetségek, a’ s z í v -  ’s c h a r a c t e r b e l i e k  
pedig csak távolabbról és gyengébben: tehát á l t a l á b a n  az  
í r ó n a k ,  m u n k á j á b ó l ,  c s a k  é s z t e h e ts é gó r e ’s a’ f e l 
v e t t  t á r g y  báni  t u d o m á n y á r a  l e h e t  m i n d e n k o r  és  
b i z t o s a n  k ö v e t k e z t e t n i ,  á’ s z í v -  é s  c h a r a c t e r  tu
l a j d o n o k r a  c s a k  f e l e t t e  h o m á l y o s a n  é s  k é t e s e n ,  
az i ró ’ m e g e l ő z ö t t  e g y e s  t e l t e i r e ,  p o l g á r i  v i s z o 
n y a i ! ’a . v a g y  t e s t i  t u l a j d o n a i r a  p e d i g  épe n  é s  te l
j e s s é g g e l  nem.  Valóban én szeretném tudni, miképen lehet 
valakinek közrebocsátott Írásából, ha maga nem mondja, er
kölcsi meggyőződéssel ’s meggyőződhelésig bebizonyítani azt: 
kövér e az iró vagy sovány, púpos e vagy egyenes, gömbölyű 
e hasa vagy lapos, van e hivatalban vagy nincs, házas e 
vagy nőtelen, koros e vagy fiatal, nő e vagy férj fi; még ke
vesebbé pedig azt: liiit evett ez az iró tegnap , hol volt, vagy 
mit csinált tegnap, micsoda vélekedéssel volt ugy anazon tárgy
ról tegnap, mi czélt akart ő ezen Írásával, magán az íráson 
azaz gondolatinak közzétételén ki vili, legközelebb elérni, milly 
rugók munkálkodtak keblében annak írásakor legerősebben ’stb. 
Lehet ugyan mindezek felől inkább vagy kevesbbé, több vagy 
kevesebb belső jelenségeknél fogva, a’ psychologusnak és em
berismérőnek némi sejdifése ;  de, mint mondám, itt a’ sejdités 
maga nem elég az ítéletnek kimondására, hanem erkölcsi meg
győződés kívántatik, még pedig magából a’ munkából merített; 
különben az írói köz szabály ellen vétkezünk ’s a’ félreértéseknek, 
gyanúsításoknak, rágalmaknak, pasquillusoknak ’s több efféle Írói 
és polgári vétkeknek nyitunk tárkaput. — Én igen szerelném, ha 
valaki az itt általam hirdetett Írói törvényt’« evangéliumot legelő
ször is reám alkalmazná; szeretném, ha valaki különösen szem
lémből csak egy ollyan állításomat is fel tudná mutatni, mellyre, 
habár « ’ dologban hibáztam is ,  meggyőződésemnek erkölcsi
leg elegendő okait né tudnám felhozni, vagy mellyben személye* 
characteristica foglaltatván, az itt általam kitűzött korlatot át-
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hágtam volna. Én úgy tudom, hogy ez utóbbi tekintetben én az 
általam megrovottíróknak, csupán n y o m t a t o t t  munká i kbó l  
b e b i z o n y í t h a t ó ,  s z e l l e m i  hi bái t  é s  f o g y a t k o z á s a i t ,  
nem pedig privát életöket, előbbi, nem írói tetteiket (kivevén, 
hol személyes gyanúsítások’ visszalökésére factumokat kelle 
elbeszélnem) , legkevesbbé pedig testalkatjokat érdeklettem , ha
nemha valaki abban is fen akarna akadni, hogy dr. SchedelYe- 
renczet egy Ízben y fü r g e , kis protocollistának“ neveztem, melly 
két epilheton hiszen a’ testalkatra is vihető: de talán ezen érte
lemben véve sem gúny, legalább nem szarvas bűn. — Hanem 
itt ezt mondják ezen elv’ ellenei, vagyis, helyesebben, az ellen
kező elvnek gyakorlói: „Miért ne hozhatnám én fel akarmelly 
iró ellen is annak testalkatát, privát életét ’s előbbi, nem lite
ratúrai tetteit, ha azokat be tudom bizonyítani, ’s ha velők az 
író hitelét csökkenthetem ? sőt épen az a’ legjobb lactica, bi
zonyos diadalt nyerni az ellenfelen, ha benne legelőbb és leg
inkább is az emberi igyekszem megdönteni, miután az iró is 
kétségkívül inkább vagy kevesbbé ingadozni fog; és ezt annyi
val inkább, mivel az íróval nem mindig bírok, de az emberrel 
mindig, mert ki az, kinek testalkatán, privát életén ’s nem 
literatori tettein kisebb vagy nagyobb foltok ne találtathatnának, 
's kit ezeknél fogva ha nem a’ gyűlölet’ és utalat’, legalább a’ 
nevetség’ tárgyává tenni ne lehetne!“ — Igenis, uraim alhenae- 
isták (mert ez a’ t i  logicátok ’s gyakorlattal vallott elvetek), 
ez a’ legjobb tactica, pillanatra legalább bizonyos diadalt nyerni 
az ellenleien, de egyszersmind ollyan , mellyhez csak a’ köz és 
minden írói morál’ letaposásával lehet nyúlni, ollyan, mellyhez 
csak azon kétségbeesett,lélekisméretlen és fanaticus iró folyamod- 
hatik, ki gyökerestül fel akarja forgatni az Írói és polgári köz 
társaságot, ’s ki ezen köz dulongásban és felbomlásban maga is 
veszni kész, csakhogy gyűlölt ellenfelét veszni lassa. Mert én 
most könnyű szerrel rátok fogom bizonyítani, hogy ha a’ ti 
elvetek, mellyet, mint mondám, gyakorlattal vallótok, all, akkor 
a' polgári társaságban meg nem all sem iró, sem katona, sem 
pap, sem biró, sem tisztviselő, sem aristocrata ’stb. Avvagy én 
kérdek miden józan eszű embert, valljon, ha elvűi vesszük 
fel azt, hogy ne lehessen, mert nem érdemli, iró, katona, 
pap, biró, tisztviselő, minister ’stb. senki, ki ellen tanúkkal 's 
teljesen be lehel bizonyítani ezt és illyeneket: „Hiszen az ur 
roszúl neveli gyermekeit“ „hiszen az ur nem jól él feleségé
vel“ „hiszen az ur nem fizeti pontosan adósságait“ „hiszen, az 
ur ellen illy en és illyen pör folyt“ „hiszen mi az ur’ szobájá
ból egy reggel egy pongyola főkötőt láttunk kijőni“ „hiszen 
az urat a’ doctor régimére szorította“ „hiszen az ur uéha annyit 
eszik, hogy 24 óra alatt alig gondolkozhatik két órát, 's kél 
hét alatt sem olvas egy könyvet“ „hiszen az ur egy délután 
o]ly tüzesen prael gált a’ cathedrán vagy disseralt az academia 
ülésében, hogy az auditorium rezketett bele 's a' hallgatók 
orczaja’ kicsaltanásatól féltek“ „hiszen az ur egy nagy ebéd 
alkalmával, midőn három órától hatig ült asztalnál ’s a’ levestől 
az álmáig mindig champagneit ivott, végre, hogy Tycho de Brahe' 
sorsára ne jusson, kénytelen volt kirohanni a’ teremből“ „hi
szen az ur helyett secretariusa vagy adjunctusa dolgozik“ „hi
szen az ur 10,000 forint jövedelemből tízzel sem aldozik köz in
tézetekre“ ,.hiszen az ura’ köz’ pénzéből magúnak is gazdálkodik“ 
stb. ’stb.. valljon, mondom, ha ezek elegendők volnának minden 
tisztviselő’, pap’, katona’, író' ’stb. elmozdítására, elnémítására, 
lennének; vagy lehetnének e akkor íróink, papjaink, katonáink, 
bíróink? — és ha nem: valljon jogszerű e, okos e , szabad 
e tehat annak cselekedete, ki illy esőket, mihelyest egyikre 
va;:y másikra kö.zülüuk megharagszik, puklice felhord ellenünk

s ránk bizonyít, csak azért, hogy ha az irót vagy tisztviselőt 
meg nem döntheti bennünk, legalább az embert megdöntse, 
megpirítsa? ős ha ő ezt teszi, valljon nem jogosít e fel inast is 
önmaga ellen hasonlókra, és igy nem gyújt e köz háborút a' 
polgári és literatúrai világban, a’ személyekét személyek ellen, 
az emberét ember ellen, szóval, nem hozza e be a’ törvény 
helyett az ököljogot, a’ béke és rend helyett az örök har- 
czot és ellenségeskedést? — A' mi polgári társaságunk, mint 
mindenik, melly a’ többitől egészen el nincsen szigetelve, a’ 
századnak, mellybeji élünk, szellemét tükrőzteti vissza mind 
egészben mind egyes, kitünőbb tagjai’ többségében. A’ mi szá
zadunk’ szelleme: civilisatio, erős hajtással a’ libertinismusra. — 
Az illy en században sok polgári erény (de a’ szónak legáltalányosb 
és épen nem respublicai értelmében) a’ privát életnek és gondol
kodásnak sok szabadságával párosul; ’s én bátran felhívom nem 
csak Magyarországnak, hanem az egész müveit Európának min
den vallású papjait annak tanúsítására, ha valljon nem találnak 
e híveiknél (a’ műveltebbeket értjük) általában véve sok ember- 
sz.eretetet, sok türödelmet, sok tiszteletet a’ vallás és törvény 
iránt, de egyszersmind amaz igen ismért lélekismérettágsagot 
(laxitatem conscientiae), melly egy általányos jó irány, jó akarat 
mellett nem igen szabja magát egyes törvényekhez, kicsiségekkel, 
mint mondani szereti, nem gondol, ’s nem örömest hallja azt 
mondatni, hogy az a’ mi szokott, a’ mit sok mrisok is tesznek, 
rflA-z’stb.— Hlyen individuumokból álló polgári szerkezetben áll
jon fel azlán valaki 's mondja az írónak: te hallgass! a’ katoná
nak és papnak: te bújj e l! a’ bírónak: te mozdulj! a’ tisztvi
selőnek: te mondj le! a' koriuanyféríinak : takarodj’! mert én te 
rólad ezt meg’ ezt tudom, a’ ttt privát életed illyen meg’ illyen! 
Sem egy bolondházba való tett volna ez. és még nagyobb, még 
bíínösebb don-quixoteria, mint midőn llajza  a’ kontárokat, az ér- 
demetleneket, a’ zugoly írókat és a' literatori kullancsokat akarta 
kiirtani a’ literal urából! — Valóban én igen óhajtóm, hogy íróink 
e’ tárgyról bővebben vizsgálódjanak, vitatkozzanak, 's határozzák 
meg még pontosabban az írói morált, vagy is az íróknak egymás 
iránti kötelességeit a’ publicum előtt, és jeleljék ki szorosan 
azon személyességeket, mellyek az Írótól, mint irritál, eha- 
laszlhatlanuk, következőleg érdekelhető*, 's azokat, mellyek az 
íróban az Írótól elválaszthatók 's igy az olvasd közönség elolt az 
iró’ éltében, illoyalilas’, emberteleliség’ és nemtelen gonoszság’ 
szennye nélkül meg sem pendilhetök. A’ publicumban igy felvilá
gosított és élesített morális tapintat azontúl elegendő lenne, min
den ollyan irót, kicsinyt vagy nagyot, ki irótársa ellen az illen
dőség határain túl a' tilos személyességek’ mezejére lépne, egy-1 ö
szerre letorkolni, 's kényszerítené őt azon nemes hang' és dulog- 

! nái-inaradás' megtartására, melly az Írói respublicában, ha a 
pusztító belliáborut ’s a’ szintolly pusztító külbotránkoztatást el. 
akaijuk kerülni, mellőzhetetlenül szükséges. 'S ezt én nem ma

il gamert óhajtóm; koransem; hanem az irói községért. .Mit ne- 
j kém az allienaemni zajgások ! az én személyessegem nem szo
rult mentségekre. Az én lelkületűn, hala az égnek, eléggé ki 

Í! van nyomva írásaimban. Azokban és az én mindennapi írói 
munkálkodásomban elég tiszta ész van annak megmutatására, 
hogy ez a’ fo nem lehet a' mámorok’ hazaja; elég őszinteség és 

! egyenesség annak megmutatására, hogy eza’ szív nemieket rósz, 
!, ném gonosz, nem fondor; és elég elv s az elveknek őaazehang- 

zása annak megmutatására, hogy »’ mit Írok, azt hiszem is, no
ha nem mindenik meggy őzédesem 7 vagy 10 eazh-ndoa, ’s «oha, 
mint minden iró, gyakran a’ legjobb akarat s telhető igyekezet 

jj mellett is hibázok. _
Ü 

H
O .  I m i i ,  IMI szeretem benned ezt a z  e^venesse^ei * nem 

] tálán a’ kellő'határokon is túlgyakorlotl őszinteségei; de ma 
I: részről, ellenségeid’ megszégy enítésére, szeretném. 1 < s



721 722

ezen őszinteséggel nekem és másoknak elmondanád már egy
szer Pozsonyba jövetelednek ’s a’ s z e m l é n e k  eredetét, legelső
történetét. ' '

Én. Ah, ez nevezetes. Tudod, hogy én az ultrák közzé 
soha sem tartoztam. Bajza  irta nekem 1834ben ^ezelőtt négy  
évvel), miszerint sokan az ő baráti közűi Pesten nem igen bíznak 
bennem, nem akarják hinni, hogy én az ő „pártjukhoz1,4 fognék 
állani (ha L i. az academiába rendes tagul választanának), s hogy 
t ’ miatt gyakran ő- egy maga nagy üggyel védelmezett engem. 
Arról volt szó, valljon liberális vagyok e én vagy nem, tehát, 
mint-latod, némi részben polilicaról is. Már most tudnod kell, 
vagy talán tudod is , hogy nálunk a politfcai pártok nincsenek 
még annyira kifejledve, annyira telekezetekre, coteriákra, 
oszolva, mint Angol- és Frarcziaországban. Amott a’ whigek, 
toryk, conservativek, reformerek, sőt magok a’ némileg jó
zan radicalok, — úgy Francziaországban a’ philippisták, ministe- 
rialisok, dupinisták, thiersisták, guizotisták, barrolisták, szóval, 
jobb és bal oldal és centrum — mindezek c h a r t i s t á k ,  con- 
s t i t u t i o n a l i s o k ,  egyiknek sem jut eszébe a’ túlzás, a felfor
gatás, hanem csak a’ teendő reformok’ m i k o r- és m e n n y i s é 
g é r ő l  foly köztök a’ vita, ’s kiki tudja, mellyik színhez, mi
csoda árnyéklalhoz tartozik, ’s idő-, tárgy- és emberekhez kér 
pest egy pár paddal idébb vagy odabb ü l, a’ rm’nisteriumhoz 
képest hely ei változtat, a’ nélkül hogy tetemes inconsequentiáról 
vádoltathatnék. Nálunk máskép van a’ dolog. Nálunk még a 
constitutionalismus’ fokozati nincsenek kifejtve; nálunk csak a 
tulságok bírnak világos színezettel, ’s ezek az absolutísták és az 
anarchisták ; a’ többi mind a’ ,Liberalismus és illiberalismus44 ’s 
a’ Patriotismus és royalismus44 kétes, sőt veszedelmes pártnevei 
alatt (mert mi lehet veszedelmesebb és gonoszabb, mint ellen
tétbe helyezni a’ hazat a’ királlyal ’s a’ királyt a’ hazával’?) mint 
valami ködben ide ’s tova hullámzik, ingadoz. ’S valamellyik- 
hez e’ kettő közül, ha egyenesen az ultrákhoz vétetni nefln akarsz, 
mégis tartoznod, számíttatnod kell. Pest lényegileg „szabadel- 
mű.44 Itt e’ hatarozatlan, korlátozatlan szellemet különféle be
folyások ’s már maga az, hogy Pest egy fényűző főváros ’s egy 
constitulionalis hazának középpontja, tartják fen. Itt tehát a’ 
középrend’ többsége „hazafi,44 „liberális.44 Ha azt mondod ne
kik, hogy valamelly hírlap nem „liberális,44 hanem „conservativ44 
sőt talán épen a’ kormánytól is pártolva, gyámolítva van, nyom
ban összezudúlnak: „illiberalis, nem-hazafi, absolutista lap, nem 
irhát meggyőződése szerint!44 ’s mit én tudom; mert száz kö
zül egy sem képes meggondolni, hogy talán a’ mostani angol 
vNhig ininisteriuin , melly lényegileg aristocrata és conservativ, 
egyik vagy másik radical lapot igen jól támogatható, hogy általa 
az ultra-tory sajtó’ tulnyonióságat mérsékelje, ’s hogy, ha le
helnek esetek, midőn valamelly országban a’ „mozgalmi44 saj
tót kell ébreszteni, bizonyosan ’s még inkább vannak ollyanok, 
midőn ezt a’ „fentarló44 sajtóra nézve kell tenni, mert a’ kor
mány bölcseség, ítéletem szerint, nem valamelly erő’ vagy irány’ 
teljes elfojtásában, hanem a’ különböző, ellenkező erők’ és irá
nyok’ ügyes ellensűlyoztatásában áll. — Akarmint legyen ez, 
elég az : midőn a’ Hírnök’ megjelenendése Pesten hirdetve lön, 
sokan igy kiáltották fel: „illiberalis lap! nem-hazafi lap! absolu
tista lap!44 — j\ekem e’ laphoz vágyni eszembe sem juta, részint, 
mivel akkor szinjátékirással voltam elfoglalva, részint mivel a’ 
kiadóval semmi korábbi isméretségem vagy összeköttetésem 
nem vala. Egyszerre azonban, egészen váratlanul, egyik igen 
tisztelt jóakaróm tudósít, hogy szó vala rólam Pozsonyban, ’s 
egy ostensibilis irományt mutat, mellyben olvasom, hogy ha az 
intézettel, annak költségén, „meg akarok ismérkedni,44 ezt a’ 
kiadó örömest veendi; egyszersmind az én igaz jóakaróm — szinte 
„liberális44 ajanlja a’ feltekintést. Feltekinték tehát. — Két szó
val el Jön közöttünk végezve minden. „Conservativ lapot írunk 
s fogunk írni, már azért is , hogy a’ constitutio fentartassék.4t

Mialatt azonban én Pestre visszamentem családomért, azalatt 
az Athenaeum’ triumvirei — szinte „liberálisok44 — meggondol
ták, hogy talán a’ Hírnök mégis valamit nyerhetne, ők pedig 
valamit mégis veszthetnének, ha én Pozsonyba jönnék fel ’s —

egyszerre a” legforróbb „barátim“ leltenek. Láttad volna csak 
az elválási seenát közönünk; az egy dicső szinjáléki jelenet v»- 
la mind a’ két részről. — „Barátom, tehát csakugyan? csak- 

| ugyan?“ — „Fájdalom, urak, fájdalom, de mit tegyek, nem 
j lehet másképen!“ — „Igaz, igaz, mi nem vehetjük rósz névén; 
!| de legalább contractust nem köt kegyed?“ — „Oh , dehogy, 
j| dehogy!“ — „Mi pedig szerzünk itt kegyednek hivatalt, az 
|| academiánál, a’ magyar színháznál.“ — „Köszönöm, urak, kö

szönöm igen nagyon, tudom, hogy szívből megy; ajánlom ma
gamat.“ — Egyiknek sem írtam egy szót sem. Három hó
nap múlva Bajza csakugyan megkeres, nem akarnék e a’ 
színházhoz lemenni. Mit feleljek az embernek? azt e, hogy „sült 
bolond“'volnék, ha lemennék? mondtam; húzzám halogassam 
a’ dolgot? tettem; egy pár neki tetsző, feí-con fide n! iával  ked
veskedjem ál barátságáért¥ tettem ezt is. ’S ez a’ három le
vél. Négy hónappal ezután megírtam neki, hogy „személyét“ 
ugyan mindig szeretem , tisztelem ; de „lileratori viszonyaink“ 
megváltoztak. — Vörösmarty évek óta, Schedel soha sem ka
pott tőlem confidentia'is levelet.

O. És a’ szemle?
Én. Csaknem minden angol és franczia political hírlapnak 

van szemléje, azaz kivonatai a’ többi hírlapokból, hol commen- 
tariussal, hol a’ nélkül. Több bécsi olvasója a’ Hírnöknek hason
lót óhajtott, hogy ne legyen kénytelen minden magyar hírlapot 
tartani vagy olvasni, ’s ezen óhajtást egy napon a1 fő szerkesz
tő élőnkbe terjesztő. Négyen valánk jelen. Mindnyáján javalák 
a’ dolgot, csak magúm valék ellene; mert sejdílém , hoĝ y ha 
nekem kellene Írni a’ szemlét, azt a’ magyar hirlapok nem fogják 
megköszönni. — Leszavaztak; nem csak, hanem abban is egyek 
voltak, hogy épen én Írjam a’ szemlét. „Uraim, felelék, megpró
bálom ; de a’ sajtó előtt felolvasom előttetek ’s mindeniknek taná
csát, javítását kikérem.“ Ezen terv szerint a’ szemle collegialis 
fogott lenni, ’s a’ fő szózat, tehát a’ vezérideák benne, a’ fő szer
kesztőtől függeni. Megtettem a’ próbát. Az első szemle felolvas
tatván, köz tapssal fogadtatott; csekélységek másíttattak benne, 
de mivel másíttattak, egynek.neve sem mehetett ala. Azonban 
már a' második szemle ellen feljajdult K azinczy  Gábor, s vi
szonzásul rágalommal és piszokkal illette a’ fő szerkesztőt, kinek 
a’ szemlét tulajdonító. Becsület kívánta kijelentenem, hogy ama’ 
szemlét, lényegi részében, én irtain, nem amaz,’s e’ naptól fogva 
nevem a’ szemle alá, a' szemle az én kezembe jött, úgy hogy azt 
a’ kiadó is rendszerint csak nyomtatásban olvasá, ’s csak a’ jegy
zéseket vagy a’ be nem vételt, de nem a’ változtatást köté ki ma
gának. A’ többit tudod. Olvasd meg a’ szemle’ legelső számait ’s 
hasonlítsd össze azokat, elvekre nézve, a’ legutolsókkal, ha fogsz 
e bennük öszhangzást találni. Valóban én szeretném látni azt az 
embert, ki akarmi ígéretre vagy fenyegetésre ezl és ennyit tu
dottvolna írni, ha a’ mik itt Írattak, régi stúdiumból, elmélke
désből és meggyőződésből nem merítette volna. Én e’ részben 
a’ közönség’ tapintatára appellalok.

Ő. Helyesen! Én most csak azt szeretném, hate ezen con- 
versationkat közzé tennéd.

É n. Miért ne ?
Ő. Csak hogy ollyas mit ne mondass velem, miért egy rá

galmazót vagy még roszabbat vágjanak fejemhez.
Én. Tréfálsz; hiszen te az álnév alatt eléggé védve vagy.
Ő. Az athenaeisták,. meglátod, egy conversatiot szegzen- 

denek conversaliod ellen, mert ők, mint a’ gyermek, neked 
mindent utánad mondanak.

Én. Ha ők ellopják a’ conversatiot, akkor én ellopom az 
epigrammokat ’s a’ pályalombokat. —

6 . Vagy pedig azt fogják mondani, hogy ezen conversatioi 
svsogás- az ő zajyásuknak van ellenébe téve ’s igy merő maj- 
molás . . .

É n. Ä ce tFait je reconnaitrais mes gens.

Csaló Pál.

P ozson yb an .
A la p ílá  é s  s z e r k e s z t i  Orosz József. —  N y o m ta t j a  ifja b b  Schmid Antal.
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ii.

Propria laus sordet.
Semmit sem gyűlöl inkább az ex professo criticus mini az 

operát. Ez olly tünemény, mellynek okát nagyon könnyű felta
lálni. A’ pusztán íiteratori criticus nem ért az operához, azt 
bírálni nem tudja, ’s így a’ munkából eo ipso kifogy.

Ha másért nem , csak azért is szeretném most a’ színjáté
kot egy időre kiküszöbölni, hogy megtudnók, miről ima Bajza 
az athenaeumi játékszini krónikában, ha csupán az opera jönne 
divatba. Mert itt a’ különbség a' közönséges és a' műhöz értő 
criticus között. Színdarabokról criticát Írni, nem nagy mester
ség; nem értem ezt oliyformán mint Saphir szokta criticáit Írni 
— mert ez az egyetlen egy helyes színműi criticus, a’ kit ismé 
rünk; hanem értem az olly criticákat, raillyeket mindennap ol
vasunk a’ sok számtalan hírlapokban. De más a' muzsikát recen- 
seálni! itt, uraim! isméret, gyakorlás és a’ muzsikát illető nyo
mós critica szükséges, ’s igy világos, hogy kevés recensensekre 
találnánk. — Séd de hoc satis.

A’ színház szent hely — ’s a’ Múzsák’ temploma, ebben a’ 
rósz és igazságtalan criticus nem más mint épen e’ szent hely’ el
lensége; ’s régenten azok, kik a’ hamis istenek’ templomaiba 
járván, ott magokat helytelenül viselték, onnan kivezettettek, be 
lévén az ajtó nekik örökké zárva.

Én illyformán bánnám az olly recensenssel is , ki a’ jót rá
galmazza ’s a’ roszat dicséri, *s ez volna a’ legjobb mód, az 
efféle silány recensenseket némákká lenni.

Úgy hiszem, a’ mostani világban (értem a’ magyart) leg
jobb speculatio volna, újságot írni, ha a’ szerkesztő ezt ígér
né jelentésében: „Drága olvasó közönség! én újságot akarok 
kiadni, de olly feltétellel, hogy recensiókat ugyan fogok írni, 
sőt talán szemlét is, de erősen ígérem, hogy feleleteket 
nem írok“.

Csak egyet akarok itt megjegyezni. Mi mulatsága lehet az 
Athenaeum’ olvasójának, ki a’ Hírnököt vagy a Rajzolatokat nem 
tartja, midőn a’ sok és végnélküli feleleteket olvassa ? A 
jámbor Athenaeum’ olvasója, egyre másra látja ezen hírlap 2 
4 — sőt több lapjait is telve az illy anticriticákkal s feleletekkel, 
és nem tudja azt, mire felel Bajza— s miért haragszik Bajza. 
Ekkor az Athenaeum’ olvasója igy gondolkozik : „Ezen feleletek« t 
én bizony nem értem, ’s hogy értsem, inkább a’ cnticákat is 
olvasom“ ; előfizet a’ Hírnökre, ’s  szinte a' Rajzolatokra, * 
most nyílnak szemei, most isméri mega trifoliumot, s a jövő 
előfizetési határidőkor az Athenaeumot szépen megköszöni.

►) Történhető félreértések’ megelőzésére szükségesnekláttamaz oj- 
J vasó közönséget crtesítni a’fclol, hogy a Századunk «-Óik s/- 

I L u  LévéltöreUékeU czím alatt -ne^e.drtl
az enyéim is, a’pesti magyar színházat tárgyazó cz' ^ e,7 <-««co
aláírással) nem tőlem való. — Ezt több, koz ’ **
gcsnek tartom kinyilatkoztatni, mivel szóró» elvül tűztem ki ma 
l á i t u  minden c z ik t ó ,« ím e . ,  <>»™i «» W j-.k  l e » « *  »  •><*. 
egész nevem alatt adni ki. Becs, octob. 3 . • . . . .

Pelricherirh Horváth Lazar.

Azonban ezen zajgások között leginkább az a’ szerkesztő 
nevet, kinek igaza van. Ki ez '* mellyik ez? \idebimus. Egyéb
iránt bátran lehet állítani, hogy minden szerkesztő nltraz; de ha 
mindegyik kétszer annyit ultráz, mint a’ dolog magában van, 
úgy bizony Bajza  hatszor teszi ezt ! — Héj, csak az a' Szemle 
ne volna, ne lett volna! —

Csaló azonban sokat átnéz a’ Szemlében : p. o. én találtam 
olly sorokat az Athenaeum’ 30dik számában a' 4S6ik oldalon, 
mellyeket a’ világért sem mellőztem volna e>, t. i. Farkáét Ta
más’ levelezésének folytatását.

Olvastad barátom! ezen billet - donx-t ? ha nem, úgy ke
resd meg magadnak ezen számot, és gyönyörködjél soraiban.

Ezen levélben öregebb Furkács Tamás fiahoz ezt Írja: 
„Igaz ugyan, hogy korodban természetes a’ harag és boszauko- 
dás mindenre, a’ mi igazságtalanság’ bélyegét viseli; korodban 
gyűlölni kell a’ tehetetlenséget, melly az irigységgel szövetség
ben mindenre képes, a’ mi alacson ; igaz, hogy a’ melly dolgokat 
’s kifejezéseket közlöttél, azok csak bicskások’ ’s részeg kaná
szok’ szájába illenek, hanem mire használta a’ ravaszság méltó 
haragodnak ezen kitörését, arra, hogy j ó ,  becsületes*) atyád' 
nevét egy semmirekellő a’ Rajzolatokban bitorlani merte, hogy 
nevem alatt téged feddeni, ’s rút nevekkel a’ világ előtt illetni 
nem pirul, ’s ügyet és embereket vádol, kikel e'n tisztelek, 's 
ismét ügyet és embereket véd, kiktől iszonyodom.“

Be szép dialógus, Bajza uram! kegyed egyre rágalmazza 
a’ hírlapokat, a’ durva expressiókért, és maga nem restel a’ leg- 
llsztátalanabb és a’ társas élet’ köréből kiküszöbölendő szavak
kal é'ni! — —

Lásd barátom! ezen urak azt gondolják , ha valakit a’ hi
báért megdorgálnak, ők is hibázhatnak; pedig ez nem megy, 
mert az illy critica elveszti erejét, és semmivé lesz.

Tovább haragszik Bajza vagy pajtása (mert ki a hurkács 
Tamás, nem tudjuk, de a’redactor Bajza), hogy a Rajzolatokban 
a’ pseudo - Furkács olly embereket vádol (t. i. B ajzá i), kiket 
ő tisztel (t. i. Bajzái). — Amor incipit ab ego. Igaza van az 
Athenaeum’ szerkesztőjének — mert ha önmagát nem szeretné, ki 
szeretné más — ha illy tisztátalan kifejezésekkel él, azért mert 
ezt más is tette ‘l

„ Egy semmirekellő «’ Rajzolatokban“ / / /  Hát ez miféle 
uj S7() _  még semmi valamirekellő könyvben sem olvastam.

Midőn egy redactor ezt Írja a' másikról: „tllycri ember akar 
redactor lenni •* ), ez annyit tesz: „Uraim! én redactor va
gyok _ újságot irok, praenumeráljatok — mert ugyan van még
több hírlap is és több redactor, de ezek nem értenek hozzá, csak 
én vagyok az igazi redactor!“  Ezt követi dobszó, és a’ következő 
utczában újra kezdődik a’ proclamatio ’s tovább.

Végre szinte azon számban a’ 488dik lap’ hetetik sorában 
Bajza csúfolja Munkácsy-1, hogy ez nem tagja a’ magyar (adós 
társaságnak. Már ez, perse nagy falum, no de minek ciufulod- 
ni — renovare dolorem! — Szegény Munkácsy úgyis érzi ezer.

*) ?
**) Lásd Athen. 30 sz. 437 lap-
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kemény so r s ’ súlyát, minek ezt neki szemére vetni? Igaz, elég 
nem szép tőle , hogy a magyar tudós társaságnak semmiféle 
tagja, és mégis elég merész, írni. — Rococo.

( Folytatása következik.)

N y i l a t k o z á s
egy illetlen megtániadtatásom iránt Századunk 84dik számában.

...Solntos
Qui captat risus hominnm famamque dicacis.

Horat.

Tek. Csaplovics ur, kinek literatori érdemeit, kivállképen 
a magyar statislicában, elismerem, szokta meggyőződéseit ’s 
véleményeit, mellyek néha igen paradoxok, mint maga meg- 
vallja a’ természetjogról irt paradoxonában (Századunk’ 8dik és 
17dik számában) már ezen szó „paradoxon“ által, őszintén és 
szabadlelküleg német és magyar hírlapokban közölni, és más tu
dósok’ nézetei ’s véleményei ellen küzdeni ’s tüzesen harczolni. 
Ez neki ugyan szabad, de teljességgel nines joga, más tudóso
kat, kik valainelly tudományban mint professorok ’s írók sok 
évig fáradoztak, személyesen megbántani, sem finom elméncz- 
kedésivel tanítványaik ’s a’ hírlapi közönség előtt nevetségesekké 
tenni, tudatlanoknak, sőt bolondoknak (minta’ nagyérdemű lip
csei professort, K rug  urat) szidalmazni, vagy utcsinálásra ítél
ni. Ez utolsó rajtam történt Századunk’ 84dik számában, mert 
én vagyok azon öreg jogász, ki a! magyar magányos jo g ’’ com- 
menlatorairól irt értekezést Századunk’ 77—SOdik számaiban 
közlölte, melly ellen Cs. ur felkelt. Én ugyan magamat nem ne
veztem meg: de ez mindegy’; ’s épen azért, mivel Cs. ur a’ 
szerző’ nevét nem tudta, személyével' szelídebben kelleti volna 
bánni, ’s engemet utcsinálásra nem kárhoztatni, míg több évtől 
(1803) fogva mint professor ’s mint jurista is, és pedig nem min
den haszon ’s áldás nélkül, fáradoztam, mit elöljáróim (Késmár
kon szintúgy mint Teschenben Sziléziában, Sopronyban, Keszt
helyen, Karloviczon, Pozsonyban, Esztergomban) és számtalan 
liáladatos tanítványim bizonyítottak; ’s eddig még senkinek sem 
jutott eszébe, engemet az oskolai calhedrától kirekeszteni ’s ut
csinálásra igazítani *). De ha tudta volna is nevemet Cs. ur, két
ségkívül velem azért, mivel más nézeteim vannak Verbőczy’ 
Tripartiluma iránt, mint neki, mégsem bánt volna szelídebben, 
mint Jung cs. kir. professorral a’ bécsi egyetemnél ’s a’ There- 
sianumban, kit Judas Iscariotesnek szidalmazni nem átall. Csak 
röviden fogok Cs. urnák szemrehányásaira felelni, ’s pedig hideg 
vérrel ’s minden személyesség ’s becstelenítés nélkül. ítéljen a’

9

uSy látszik, tágabb magyarázatot enged a’ tudós értekező 
Csaplovics ur szavainak , mint miliyTet azoknak a’ szövet és Cs. 
ui \ilagosan kifejezett szándéka szerint tulajdonítani lehet. Cs. 
urfSzazadunk, 84. s z . , Íi82. szelet) legkevesebbé sem utalja az 
„érdemes régi magyar jo g á sza t utcsinálásra, hanem csak egy 
erős Int- röl szól, ollyanról, melly „hegyeket képes helyükből 
kimozdítani, ’s melly e’ szerint az utcsinaldsnal igen derék  s z o l -  
gatatokat tehetne, de a l i teruturában egészen ’s  t e l je s s ég g e l  nél
külözhető  stb.“ Ez a’ mi csekély Ítéletünk szerint se’ többet se’ 
kevesebbet nem tesz, mint midőn egyik igen érdemes német Író a’ 
másik szinte igen erdemes német Írónak valamelly állítására ezt 
mondja: „dazu gehört ein Köhlerglaube“ , mi hiszen legkeveseb- 
>e sem teszi ezt: „Menjen az ur szénégetőnek, mert annak ’s 
nem .rónak vajo“ ’s t. eff. -  Meg kell különböztetni a’ s z e m é -  
lyessegeke t.  Hiszen ha Cs. ur’ idézett mondása gáncsolható szc- 
melyesseg volna, akkor nem volna nehéz megmutatni, hogy nem

• “ l ^  “r f elle", ez Kunos, ellen és viszont 
:  szemelyessegekre fakadtak, hanem hogy
e hibától altalaban semmi cnücus sem ment, mit pedig mi épen 
nem mérnénk állítani. 1

A  s z e r k .

tudós közönség, kinek van igaza, ’s ki tud illendőséggel, hu
manitás- és urbanitással Írni, ki nem?

Cs. ur írja, hogy őt ezáltal megijeszlettem; „hogy Verbő
czy , Killom ch, Húszig, Kelemen  és Kövg  ugyan egy commen- 
lütori mozsárban töretnek össze.“ IVem töretnek össze egy com- 
mentatori mozsárban; de mivel a’ magyar magányos jog’ com- 
mentatorainak rövid criticai átnézését irtain, természetes volt, 
hogy Verbőczyt, Kittonichot, Husztyt ’s a’ többi commentatoro- 
kat ugyanezen értekezésben egymás után bíráltam meg.

Cs. ur azon ütközik meg, hogy Verbőczyt commentatornib 
neveztem, ’« kiált: „V erbőczy commentator!“  Úgy látszik, Cs. 
urnák a’ „ commentator“ szőról különös saját fogalma van. Ke
kem, mint minden más tudósnak, commentator fejlegetől  jelent. 
Hát Verbőczy nem fejtegette e Tripartitumában a’ magyar polgá
ri szokásjogot (Jus consvetudinarium) ? — Azt meggyőződésem 
szerint több más magyar jogászok- ’s jogirókkal együtt jegyez
tem meg, hogy Verbőczy néha hanyagon ’s mintegy fej nélkül 
irl. Cs. ur, mint Verbőczy’ imádója, ezen nagyon megütközik, 
’s kiált: „V erbőczy hanyagon, f e j  nélkül i r t ! ! ! (Miért hagyta 
el Cs. ur e’ fontos szócskát: néha? Illik e illy reticentia?) Bol
dog Isten! milly újságokat nem hallani e’ nyomorult világon! 
Omnia jam íient, fieri quae posse negabam!“ Hát azon állítás 
Cs. ur előli újság? Kém tudta m ég, hogy épen azt nem csak 
Grossingcr, ki ugyan előttem nem bír aucloritással, az „Exa
men Verbőcziaiium’“ névtelen szerzője (Pest, 1785) ’s cs. kir. 
professor Gustermann, hanem még elébb a’ nagytudomán) ú 
jurista, historicus és literator K ollár  Ádára és mások is mond
ták, ’s korunkban nagy tekintetű professorai ’s írói a’ magyar 
jognak állítják. Már Kelemen’ munkájából és Schwartner’ Sta- 
tisticájából (III. rész, 247. és 248. lap) tudhatta Cs. ur, mit má
sok Verbőczynek előttem szemére hánytak. Cs. ur különöa csí
pő és sértő elménczségével állítja, hogy mély, keskeny, sáros 
utón ágyúval járok, ’s hogy ,,a’ jó jogász bizonyosan (?!) egy 
hoszu, igen hoszu, mintegy húsz éves külföldi útjáról talán csak 
mostanában érkezeit haza (?!), következőleg még egészen isme
retlenek (?!) előtte azon igen tetemes felvilágosítások, mellye- 
ket derék H orvál Istvánunknak (tisztelet becsület annak, kit il
let,  ámbár ő nem is academicus) joglau i tekintetben köszönhe
tünk“. Bizonyossá teszem Cs. urat, hogy én külföldi — nem 
húsz, hanem csak Öt éves — utazásomról Becsből, hol Cs. 
ur még most is lakik, valamint már előttem ott lakott, ntm mos
tanában, hanem még 1828dik esztendőben érkeztem haza, ’s még 
azon évben a’ magyar közönséges és magányos jog’ rendes pro- 
fessorává lettem ; hogy a’ magyar jog’ legújabb literaturája Bécs- 
ben sem volt előttem ismeretlen, annyival inkább, mivel profes
sor Jung’ halála után a’ magyar magányos jog’ cathedrájaért a’ 
Theresianumban concurráltam, ’s hogy derék ’s tőlem tisztelt 
Morvát István urnák históriai ’s jogtani felvilágosításait jól ismé
rem , ’s ide tartozó jeles munkait, nevezetesen pedig ezen czí- 
nuit: „Verbőczy István’ emlékezete, mellyel a’ hármas törvény- 
könyv’ törvényes bevételének harmadik századára készített H or
vál István, II. kötet. Pest, 1829 * ), bírom, ’s hallgatóimnak 
ajánlom. De sehol sem találtam, hogy t. t. Horvát ur Verbőczy’ 
Triparlitumát opus omnibus numeris absolutum-nak ’s Verbőczyt 
infullibilis-nek tartotta volna. Azért a’ magányos jogról irt kézi 
könyvemnek (melly még kéziratban hever) bevezetésében ezen 
szók után: „Cum -nec Bex Ferdinandus, nec llegi addicta pars 
Státuum et Ordinum Verbőczii Tripartito consuetudinario con
tend essent, partim quod nonnulla essentialia exmiserit, aliqua

*) Akkor már esztergomi jogtanító voltam.
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propria auctorilate mutaverit, et plnra falsa, imo consueludini-
bus, quas compilare debuisset, repugnantia conscripserit“ __ ezt
jegyzettem  m eg: „Postremum eo fidedignius e s t ,  quod Stepha
nu s H o rv d t,  vir doctrina historica, critica et juridica celeberri- 
m u s ,  demonslraverit, V erlo cz iu m  de antiqno Fum iliarnm  
hungaricarum  j u r e p ro rsu s fa ls a s  habuisse ideas , in opusculo: 
Magyarország’ gyökeres régi nemzetségeiről, Pestini 1820 .  p. 
80. et 109.“ Ezt már 1828dik évben Írtam. Tehát H orváturépen  
részem re nagytekintetű auctoritas. Higye el Cs. u r ,  hogy én 
azon időtől fogva ,  mellyben a’ jogtudományokat tanultam (L i. 
1 7 9 7 — 98 és 9 9 dik évben Magyarországban, 1 8 0 0 — 1803ig a’ 
göttiugai egyetem ben), mindeddig jártas voltam a’ jo g ’, neveze
tesen a’ természeti ’s magyar jo g ’ literaturájában, ’s az ide tar
tozó minden nevezetes munkákat m eg szerez tem ; kik engem 
ismérnek, jól tudják, ’s a’ könyvárusi contiból megbizonyíthatom, 
hogy 1803dik esztendő óta, mellyben professorrá let tem , cse
kély salariumomnak felél mindig a’ Szükséges régi és uj köny
vek ’ m egszerzésére  fordítottam, azon tudományok’ köréből t. i., 
mellyeket tanítottam ; igy Késmárkon és Teschenben a’ philologia’, 
Sopronyban a’ philosophia’, história’, staiistica', jo g ’ és politics', 
Keszthelyen a’ természelhistoria’, oeconomia’ és technológia’, 
Karloviczon a’ philosophia’, philologia’ ’stb. tárgyában. Midőn 
Esztergomban a’ magyar jog’ professorává lettem, 400 ezüst 
forintnyi csekély salariumomból többet mint felét a’ magyar jog
hoz tartozó könyvekre költöttem. Jöjjön Cs. ur Esztergomba, ’s 
nagy könyvtáromban majd minden magyar jogi könyvet meg fog 
találni, mellyeket a’ magyar magányos jog’ commentatorairól irt 
értekezésemben megbíráltam.

Mivel Verbőczy ellen Ju n g 3 munkájából egy helyet citáltam, 
Cs. ur e’ szókra fakad: „H ogy S a u l a ' próféták közzé , azaz a’ 
nagy ju r i s t  a, és Judas Iscariotes — Jung  — a’ tudományos aucto- 
ritások’ sorába ju to t t : minden bizonnyal (?!) csak a’ hoszú uta
zásból (? ! )  magyarázhatni meg“ ’stb. Hogy előttem boldogult Jung  
te ljességge l nem nagy ju r is ta ,  hanem csak units e x  D iis  mi- 
norum  g en tiu m , kitetszik értekezésemből, mellyben munkáit 
szigorúan bíráltam. Csak azért citáltam ő t ,  mivel Ítélete 
Verbőczyről az ennyimmel ’s nagyobb magyar juristákéval, mint 
én vagyok, m eg eg y ez ,  s mivel,  ha nem citáltam .volna, Cs. ur 
vagy más valaki kétségkívül szememre hányja vala, hogy Jung  
ural kiírtam, mert Verbőczyről csak rövid ítéletet kellett hozni, 
nem pedig különös- értekezési Írni. D e én sokkal nagyobb aucto- 
ritást citáltam, mint Jung urat, t. i. K o llá r  Ádámot. Újabb 
nagy tekintetű auctoritásokat is citálhattam volna, p. o. dr. I fa h le r  
Károlyt, ki kétségkívül nagyobb theoreticus és praclicus ma
gyar jurista mint Cs. ur és  é n ,  mit legalább ,,«íus georgicifm“ 
czímű munkája által bizonyított; ezen nagyérdemű magyar jo
gász  pedig, ’s m eg v a g y o k  győződve,  hogy m inden e l nem f o 
g ú i t  magyar jo g á sz ,  ki a' kor’ szellemétől hátra nem maradt, 
épen olly szigorúan ítél Verbőczyről mint én. Ha elég időm 
’s kedvem lesz rá, különös értekezésben fogom, Jung ’s Guster- 
mann’ seg ítsége  nélkül, bebizonyítani: hogy Verbőczy a' Tripar- 
títumban néha  (nem mindig, ezt soha sem állítottam) csakugyan 
hanyagon s f e j  né lkü l ir t.  Hogy Jung Ju d a s  Isca r io tes* )  volt, 
nem tudtam, azonban ha maga a’ sá tán  lelt volna is , mégis ci
tálom vala, mivel igaza volt. D e magának Cs. urnák is meg  
kellene vallania (ut viruni ingenuum, sibi Constantán decet),

De talán Cs ur azért nevezi Judásn&k , mivel nem volt Verbó- 
} e z y W d ^ ,  ’s ellene Írni mert. Ezed esetben Verbőczy volna 

magyar Üdvözítőnk: ezt pedig eredőt Judaeus Apella. Ili t- 
Jen pedig valakit Judásnuk kiáltani. Jézus intette híveit: Nor 
judicate, ne judiceinini.
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Werbőczy saját (Cs.)  elvei szerint nem volt nagy magyar 
ju r is ta ,  mert nem ismérte ’s nem használta mindazon forrásokat, 
mellyekből megtudhatni: quid j u r i s t ' s  mellyeket Cs. ur érteke
zésében : „Ki a’ jurista“ (Századunk’ 84 számában) számlál elő, 
ámbár a’ természetjogot jogtalanul azon forrásokból kirekeszt- 
vén. E’ tekintetben nem hízelkedem, midőn a’ magyar közönség 
előtt nyilván megmondom, hogy nem csak Horvát István, hanem * 
maga Csaplovics u r  is sokkal nagyobb ju r is ta , mint Verbőczy.

Milly illetlen pedig s tőlem valóban meg nem érdemlelt ki
fejezése Cs. urnák, hogy hitem „az utcsinálasnál igen derék szol
gálatokat tehetne, de a’ literaturában egészen ’s teljességgel nél
külözhető, ’s épen semmi dolga“ , Ítéljen az el nem fogúit olvasó 
közönség és S z á z a d u n k ’ r é s z r e h a j ló t  la n  s z e r k e s z tő s é g e .  Ki en
gem ismér, jól tudja, hogy nem szoktam jurare in verba ma- 
gistri, vagy valamelly tudós- és írónak vak követője lenni, ámbár 
a’ tudósokkal szelidebben ’s igazságosabban bánok mint Cs. ur.

Cs. urnák értekezésem nem tetszett, én pedig őt bizonyos
sá tehetem, hogy sok másoknak nagyon tetszett, sőt némclly 
ellenségeimnek is ,  kik nem tudták, hogy az öreg jogász Itiiiny 
Károly. De Cs. ur értekezésemnek csak fejét vagy kezdetét ol
vasta, mikor ellenem irt, mint maga megvallja: miért nem vart 
tehát farkára V talán ez neki jobban tetszett volna (mint a’ csu
ka’ farka jobb fejénél).

Kénytelen voltam Cs. urnák felelni, mivel engem személye
sen megsértett, ’s a’ közönség előtt alacsonyítolt, ’s mivel vi- 
v ilu r  ingenio, caetera mortis crunt.

Egyébiránt, mint Századunkba Cs. úrral dolgozó Írónak, ismét-1 
lenem kell itt is, mit minap a’ H asznos M ulatságok' 29dik szá
mában őszintén kimondottam: „Sajnálni kell, hogy az épen azon 
folyóiratba dolgozó társak is , kik szinte úgy collegük mint az 
egy egyetemben vagy oskolában dolgozó oktatók, egymást ke
serűséggel támadják meg. Hasznos ugyan, midőn egy dolgozó 
társ a’ másikat folyóiratban igazítja ki ’s czáfolja meg, ha szük
séges ; de ez keserűség 's személyesség iiélkiil történjék. Hlyen 
megtámadások elidegenítik azon Írókat ,  kik a' békét szeretik, 
a' jo u rn a lis tica-irástál.“  Azért esedezem, ne engedje meg a’ 
Hírnök’ és Századunk’ tisztelt szerkesztősége dolgozó társainak 
az illy személyes megtámadásokat egymás ellen ’s az olly 
vastag elménezségeket, minők Századunk’ 84dik számában for
dulnak elő, ’s intse őket a’ humanitásra s collegialis harmóniára. 
Már Üdvözítőnk jelesen mondta (Matth. 12,25): „Omne regniirii 
divisum contra se desolabitur, et omnis civitas vei domus di-• 
visa contra se non stabil“ *). Ettől Századunkat is kell félteni, 
ha a’ szerkesztőség a’ személj ességeknek gátat nem velend. 
Jobb volna, ha a’ Századunk’dolgozó társai a' Hírnököt és Szá
zadunkat az Alhenáeum , 1‘igyelmcző és Jársalkodá  megtáma
dásai ellen un it is viribus  védelmeznék, mint egymást személyes
ségekkel megtámadni**). E s z t e r g o m ,  oct. 24kén 1(538.

Dr. Kuni// K ároly,
a- magyar közönséges cs polgári jog- rendes tanítója.

Megbocsásson Cs. ur, hogy a’ Vulgatával élek ; sem a gőrógtes- 
ta n íto m , sem Károlyi Gáspár’ magyar v^gy Lather nemet for- 
ditisa ^mellyben mint protestáns kétségkívül jobban ni«« unni a 
Vulgatában) nincsenek most kezemnél.

*«'1 Én már ősz fcrjfl vagyok ’s kétségkívül közel a’ sirhoz; Cs. ur 
J js flMgdszült. Illik , hogy az őw ek Lékében éljenek. B ár az. 

mivel (mint llorácz.megjegyzi) „mul/a seueiti circumremunt i/i- 
commoitn". Jól tudom ugyan , hogy az ősz (szinte lloracz szerint ) 

Dill ii ilis, oucnilus, laudator tempói is aciiscpucro, censor c a tl i -  
aatoroiie m inornm “ : de én nem tartozom ad •n inores, nekem 
már nem kell illyen censura ’s orbiliusi caaligatio. Tehát Is . ui 
az öreg  magyar jogásznak jövendőben hagyjon bekét. Lám. én is 
tudok clméncikcdni.
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És zrevét e l
a’ magyar tudós társaság’ munkálatairól szóló tudósításra.

Hegen várta már a’ magyar publicum , hogy a tudós tár
saság tagjai’ lajstromát nem csak puszta neveiknek, hanem lite
ratúrai munkáiknak is jegyzékével terjessze a’ két haza elebe. A 

•tudós társaságnak hét évi fenállása után e’ köz óhajtás végre tel
jesült ez ősz’ folytában, a’ tudósítás szétkiildöztetvén a honi ha
tóságokhoz és az academiai tagokhoz fejenkint. Eddig tehát a 
dolog már most (úgy latszik) jól vagyon: jól a hazai publicumra, 
de jobban még magára a’ tudós társaságra nézve. Mert hitesse 
el magával a t. társaság, hogy egyenességés nyilványosság azon 
két fóeszköz, mellyekkel a’ hazának egész bizodalmát megnyer
heti, és mind a’ tagok iránti szíves tiszteletet kivíhatji», mind a’ 
dicső intézetnek további gyámolítását és emelését (mi pedig még 
elmulhatlanul szükséges) bizton reményiheti. De ezen tudósítás
sal a’ köz óhajtásnak még koránt sincs tökéletesen megfelelve. 
Ugyanis ebben csak olly munkák vétettek jegyzésbe, mellyeket 
a’ tagok az academia’ fenállása óta mutattak be a’ hazának; nem 
pedig kinekkinek eddigi életében tett összes dolgozatai. A’ tu
dós tagokat tudnillik, mint literatorokat, két rendbelieknek lehet 
venni: ők részint ollyanok, kik az academia’ fenállásakor vagy 
fenállása óta léptek fel a’ világ előtt; részint ollyanok, kik az aca
demia’ létrejövése előtt mar fáradoztak a’ magyar literaturában. 
Az elsőbbekre nézve a’ tudósítás igazságosan történt; kiválta’ 
kiknek ezen idő alatti munkái híven közöltettek, és azokból sem
mi a’ publicum elől el nem fogatott. De a’ másik rendbeli tagok
ra nézve ezen tudósítás nyilván csonka, és rajtok méltánytalansá
got követett el. ük-talán épen munkáik’ javát még azelőtt írták; 
talán az academia’ fenállása nekik már életidejük’ hanyatlásába 
esik; és ők ezután annyit és olly jeleset, mint addig, többé 
nem nyújthatnak: holott a’ fiatalabb és ujoucz írók ezután dísze
leghetnek hovatovább jelesebb elmeszüleményekkel. Mi nagy 
igazságtalanság tehát, a’ nyilványos tudomás elől elfogni az élte- 
sebb tagoknak 1831. előtti munkáit; hatáskörük’ kezdetéül az aca
demia’ létrejöttének idejét tűzni ki, és összes munkáik' közlését, 
az illy érdemes tagok’ holta utánra akarni halasztani! Vagy talán 
az academia nem akar tudni semmit azon literatori fáradozások 
felől, mellyek létrejövése előtt mutatkoztak? Avvagy semmibe 
sem akarja venni az 1831-dik év előtt magyar nyelven irt mun
kákat? Ez az éltesebb tagoknak nagy megszomorítása, az if- 

■ jabb tagoktól pedig nem kis önhittség volna. Bizodalmasan meg
várhatja tehát a’ nemzet a’ t. társaságtól, hogy a’ legközelebbi 
tudósításban e’ hiányt kipótolandja, teljes jegyzékét adván min- 
denik tag’ összes munkáinak 1831 tői visszafelé, és kiegészítvén 
azon jegyzékeket is, mellyekből ez úttal egyik vagy másik ki- 
hagyalott. Úgy aztán folytathatja ’s pótolhatja a’ munkálatok’ 
jegyzékeit évről évre (adja Isten!) végetlenségig.

K  * * Gy.

E l e g y .

Róma,  sept. 30. Tegnap, mint Sz. Mihály’ napján, Sz. 
Mihály conservatoriuma a’ közönségnek nyitva volt. Ez egy 
szöinjú nagy, izletteljes, sokoldalú épület, mellynek a’ Tiberis és 
Aventinum felé egy igen szép homlokzata, egy igen Ízletes nagy 
udvara, ennek közepén egy kifogyhatlan szökőkutja ’s több más

kis udvara van. A ’ rómaiaknak, névszerint a ’ római asszonyok
nak, tömérdek sokasága csődült egybe, az esztendő’ ezen egyet
len napját használandó olly intézet’ megnézésére, melly annyi 
tekintetben érdekes. Sz. Mihály’ conservatoriumának rendel
tetése, felnőtt árvákat és talált gyermekeket különféle kézi 
munkákra és művészetekre oktatni, ’s azokat hasznos és ügyes 
polgárokká képezni. Az intézet egy egész kis város; saját igaz
gatósággal bir, mellynek feje egy cardinal; saját tanítói, saját 
temploma, saját gyógyszertára és orvosai vannak. Az ifjak, kiki 
hajlandósága és tehetsége szerint, minden lehető kézi munkákban 
oktatlatnak. Külön helyek vannak a’ vargák’, a’ szabók’, az asz
talosok’ és esztergályosok’ ’stb. számára. A’ gyapjúból dolgozók 
az épületnek egy egész szárnyát foglalják el, mígnem azon 
helyre juthatni, hol a’ legszebb ’s legtartósb posztók’ különféle 
nemei találtatnak. A’ növendékek mindezen kézimunkákban annyi
ra mentek, hogy az intézet képes a’ katonaság’ részére posztó-, 
czipő- ’s kalapszállítást váiralni, ’s mind jóságra mind olcsóságra 
minden más vállalkozóval vetélkedni. A ’ felsőbb emeletben van
nak azon teremek, mellyekben a’ művészetek taníttatnak. Leg
előbb is egy nagy terembe juthatni, mellyben a’ legszebb antik
öntvények találtatnak. Innen mennek az építészet’ , rajzoskola’ 
és szobrászat’ teremeibe , hol a’ növendékek’ néhány féldomború 
munkái kedvesen leptek mng minket, a’ többi közt néhány igen 
csinos márvány mellkép,-valamint teljesen bevégzett építészeti 
rajzok is. Ezen szobákból egy nagy terembe jöttünk, hol a’ 
lányok’ dolgozati, kik szőnyeg-szövéssel foglalkozának, von
ták magokra figyelmünket. Ezen rövid ismértetésből láthatni, 
milly nagyszerű, terjedelmes és hasznos ez intézet, ’s milly 
méltatlan azoknak panasza, kik a’ pápa’ kormányát gondatlan
ságról vádolják a’ nyilványos jótévő intézetek ’s az ország’ belső 
virágzása iránt.

Uj v il  á g i tá s m ó d. October3 18kán a’ párisi academiában 
egy uj, Gaudin úrtól föltalált világítással tétettek próbák , melly 
a’ légszeszvilágításnak nem sokára véget vetni látszik. Az aca
demiai tagok, kik a’ próbáknál jelen voltak, ezen uj találmány 
által — mint mondják— egészen meglepettek. Gaudin’ világítása 
három fokra oszlik. Az első a' légszeszt látszik kipótolni, mint
hogy hasonló de sokkal tisztább és fehérebb világosságot ad. 
A’ második sokkal fényesebb, ’s a’ feltaláló kénytelen magát zöld 
ellenzővel ellátni, ha azt egész erejébe helyezi. Ez csillag
fénynek hivatik, széke (focusa) egy dió nagyságú, ’s hiszik, 
hogy különösen a’ világító tornyokba alkalmatos. Végre a’ har
madik világosságfok a’ napfényhez hasonlít, és szintúgy szemva
kító'. Egyetlen világával a’ legnagyobb utcza napvilágosságúvá 
tétethetik.

A’ franczia igazság- és egyházügyi minister egy körlevélben 
megparancsolta, hogy, ha a’ papság valamelly halottnak a’ ke
resztény temetési szertartást megtagadja, a’ polgári hatósága’ 
holttestet egyenesen a’ temetőbe vitesse, a’ papságnak további 
közbejárulta nélkül. Ellenben a’ respublica’ Xlldik évéből egy 
rendelet azt parancsolja, hogy ez esetben a’ makacs pap’ helyébe 
egy másik hozassák ; de a’ minister azon nézet mellett van, mi
szerint e’ határozat, a’ charta’ 5dik czikkelye állal, melly álta
lányos vallás-szabadságot enged , eltöröltetett.

P ozson yb an . -
Alapúa és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.
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A’ t ermés ze t j og’
valódi fogalma, charactere, ismeretforrása, becse 

és hasznai*).
Eddigi (1810 ólai) joghallgatóimnak szeretettel ajánlva.

Audiatur et altera pars!
A ’ P aradoxon  szerzője iparkodott S zá za d  mikben  megmu

tatni, hogy ,,a’ term észe ti jognak  képzete nem egyéb bolondság
n á l'1, ’s hogy „igen helyes volna, ka ennek tan ítta tása  egé
szen m egszüntettetnék“.  E’ Paradoxonnak bizonyára nem csak 
minden természetjogtanító előtt a’ hazában, hanem a’ magyar 
jog’ valamennyi professora, sőt a’ magyarországi gyakorló jog
tudósok előtt is , kik — mint már Verböczy  István előbeszédi 
czímeiben (tituli prologiales) tőn — gyakran hivatkoznak a’ ter
mészetjogra, fői kellett ötlenie, ’s azáltal a’ természetjog’ taní
tóinak és tisztelőinek főlhivalniok, hogy pro  aris el fo c is  har- 
czoljanak. Már lépett is fel három ellenfél a’ Századunk  **), 
Figyelm ezö  és Társalkodó  czímíi folyóiratokban. Minthogy pe
dig nekem saját nézeteim vannak a’ természetjog' valódi fo g a l
m a , charactere , becse és hasznai  iránt: ezeket itt, sine ira  el 
s tu d io ,  kőzleni akarom, a’ nélkül hogy a’ Paradoxon’ szerzője 
ellen polemizálnék (és pedig már azért sem, nehogy talán velem 
is olly keményen bánjék, mint K ru g  professorral, ki kétségkí
vül nem a’ szerző ellen irt, ’s ennek megtámadásai nem is fog
nak szeme’ elébe kerülni), ’s a’ nélkül hogy három ellenének, 
kiknek értekezései most kezempél sincsenek, nézetei- ’s ellen
vetéseire tekintettel lennék. Az el nem fogúit olvasók Ítéljék 
meg ’s határozzák e l, nekem van e igazam, vagy a’ Paradoxon’ 
bécsi szerzőjének, ’s mennyiben egyezek meg elleneivel ’s távo
zom tőlök el. Iteménylhetőleg tapasztalni fogja a’ szerző, hogy 
nem ama’ kemény hangon Írok, mellyet ellenei a’ Figyelmezőben 
és Társalkodóban használtak, ’s mellyel ő is , fájdalom! gyak
ran élt, a’ természetjogot, philosophiát ’stb. tárgyazó irataiban, 
érdemes tudósok ellen, miilyen péld. Krug. Aem csak a tudó
sokhoz mindenek felett illő udvariságnak, hanem a’ jogérzetnek 
’s azon tapasztalásnak is, miszerint tudományos vitatárgyaknál 
amaz isméretes közmondás: „Quot capita, tot sensus“ annyi
szor igaznak laláltatik, tartóztatni kellene az írókat attól, hogy 
másokat, kik ellenkező nézetekkel bírnak, kivált a’ tudományok’ 
körében érdemekkel koszoruzott férjfiakat, minő Krug, bolon
doknak  nyilatkoztassanak. A’ természetjog nem olly an jog, melly 
törvénykönyveken alapszik, hanem az embernek tettlegi (positi
vus) statusalkotmányon kívül, azaz a’ természeti állapotban lé
tező jogait tanítja. A’ term észeti  állapot (status naturális) szo
ros és egyenes ellentéte a’ po lgári  állapotnak (status civihs). 
A’ természetjog tehát a’ természeti állapotban levő emberek jo
gainak tudománya, azaz a’ mennyiben az emberek a tettleges
polgári állapoton kívül vannak.

A’ természeti állapot csak fö lvé te l (hypothesis) ugyan: de

*)
**)

Apológiái próba a’ Századunk’ 8 ., 
megtámadások ellen»
33. és 34. szám. „Még valami a’ 
pártól.

17. és 18. számaiban foglalt 

természetjogról“. Olggai Gás-

mégis segítségül kell hívnunk a’ természetjog’ eszméjét, hogy 
a' polgári állapot’ jogait megítélhessük *). Igen sok természet- 
joglanító hibázott abban, hogy a’ természeti állapotot valósa</os- 
nak gondolta. így vélte a' legrégibb természeljögtanítók' egyike, 
Hobbes Tamás a’ természeti állapotot valóságos állapotnak, és 
pedig olly durva, vad, baromi állapotnak, melly ben physical a- 
narchia, egyetemi háború ’s az erósbek’ joga fogna keletkezni: 
,.jus omnium in omnia, ergo bellum omnium contra omnes, er
go jus forliorum.“ Ezért is tagadta Hobbes a természetjog’ lé
teiét. Ámde létezik fogalma a’ sajátjogúnk, melly minden tett- 
leo> jogoktól meg van különböztetve. Rousseau  a’ természeti 
állapotot ridegség’ (társatlanság’) állapotának festi, melly ben 
kiki szabadon és függetlenül él a’ másiktól**): ellenben Puffen- 
d o r f  azt társalkodás' állapotának rajzolja***).

A’ természetjog’ létele a’ maga eszméjében már a’ tettlegi 
törvényből is kiviláglik, melly természetjog nélkül fennem áll
hatna. Haszinte nem léteznék is természetjog, alkotni kellene 
azt az emberiség’ javára.

A’ természetjog' ismeretforrásának  tartották sokan:
1. A z  emberiség3 történetét, melly sokat közöl velünk a’ 

népek’jogai - és jogszokásiról. Ámde az nem lehet a’ természet- 
jog’ isméretforrása; mert:

a) A’ jogszokások ellenkeznek egymással;
b) Mert a’ népek’ jogai nem a’ természet’ jogai ;
c) Mert azok mindig hiányosak.

2. A z  Ösztönök* rendszerét. Mire (úgy mondanak némelly 
természetjogtanítók) természeti ösztönünk van, arra jogunk 
van, ’s ha összeütközésbe jövünk, szerződések által kell gon
doskodnunk. Ámde a’ természeti ösztönök nem adnak jogot. 
Az ösztönök’ rendszere az erősebb’jogára vezet, s leront min
den természetjogot. Az ösztönök’ rendszeréből semmi esetre 
nem lehetne teljes természetjogot meríteni.

3. Számos természeljögtanítók , kiváltképen K a n t’ közvet
len elődei; a’ természetjog’ isméretforrásának «’ cselekedet kö
vetkezményeinek érzéki tapasztalását s az a ' fe le t t i  eszméiéit 
(reflexió) tartották. Az emberek tudnillik észreveszik, hogy, ha 
másokon jogtalanságot követnek el, boszujokat magokra vonják, 
’s ezek nekik viszont ártani törekszenek: a jogtalanságtól tehát 
tulajdon káruk miatt félnek ; péld. ha szerződéseimet meg nem 
tartom, mások is meg fogják ellenem szegni azokat; tehát ál- 
talláloin, hogy a’ jogtalanság vollaképen önmagam ellen van 
irányozva. Ellenben észreveszi az ember, hogy jogossága által 
mind tiszteletre, mind személye’ ’s javai' bátorságára nézve 
nyer. E’ szerint a’ jogtalanság és kár feletti eszmélés ezen elvet

• )  Hasztalan tenné valaki azon ellenvetést, hogy a’ természetjog, 
ngy mint a ’ tanitószékeken és könyvekben tanittatik, soha egy nép- 
nci sem létesett. A’ terroésseti vagy észszerű h iltu d o m a u y  sem 
volt egy népnek ish i t tan ja ;  de siükségünk van rá ,  hogy szerinte 
Ítélhessük meg a’ különféle tettlegi hitvallásokat. Szintúgy szük
ségünk van a’ természetjogra is a’ tettlegi jog’ mcgkcléw végett.

6 f l - y .
L Rousseau discours sur Te fondement T ineealité. Német fordi- 

J  t i ‘s ;  (jber die Gründe und den Ursprung der l ’oglciehheit. Berlin.
***) L. PuflTendorf illy czimü munkáját: „De jure natarae et gentium. 

U. köny v. I fejez.
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képezi: M it magadnak nem akarsz , másnak ne tedd!  vagy. 
Senkit se sérts meg! Ámde e ’ szabály következő okokból nem 
tartatliatik a’ természetjog’ ismeretforrásának :

a) Cselekedeteink’ következményinek tapasztalása csapán 
arra tanít minket, valljon a cselekedet hasznos e vagy karos, 
nem pedig, valljon jogos e vagy jogtalan, péld. hogy a’ csalás 
önmagámra nézve káros, nem pedig, hogy jogtalan.^ Valamelly 
cselekedet’ hasznossága vagy ártalmassága pedig egészen el van 
különözve jogszerűségétől vagy jogszerűtlenségétől. Az első fo
galmak physicaiak, a’ többiek erkölcsiek.

b) Ha a’ természetjogot a’ cselekedetek’ következményeiből 
kellene vagy lehetne származtatni, akkor kiki tulajdon tapaszta
lásához tartaná magát, ez pedig különböző; ennélfogva egészen 
különböző természetjog eredne belőle; péld. az erősbekre ’s 
gazdagokra nézve egészen más következményei vannak valamelly 
cselekedetnek, mint a gyengébbekre és szegényekre nézve. így 
nem leendenének egyetemi jogfogalmak az embereknél, pedig 
azokat mindenütt feltaláljuk, vagy homályosan vagy tisztán és 
világosan.

c) A’ fogalom- és szabálynak igazgató és vezérlő elvül kell 
a’ cselekedet előtt járni; mert hiszen a’ jognak kell cselekvésem’ 
módját meghatározni, tehát bennem egy elvnek lenni, melly által 
elébb átlássam, ogos e valami, vagy jogtalan. Ezen elvnek az 
ember’ minden cselekedetére kikeli  terjedni. De ha a’ jogsza
bály elébb a’ tapasztalásból volna elvonandó: akkor nem a’ cse
lekvés előtt, hanem csak ez után lehetne azt átlátni. E’ szerint 
sok rósz cselekedet nem tulajdoníttathatuék vétkül az emberek
nek, mivel ezek azoknak még semmi rósz következményét nem 
látták.

d) A’ természetjog ezen elv mellett csak annyira fogna ki
terjedni, a’ mennyire a’ tapasztalás terjed; a’ hol tehát ez bi
zonytalan, semmi jogszabály nem volna lehetséges.

Nem marad tehat egyéb isméretforrása a’ természetjognak, 
mint a! tiszta é sz; azaz: a’ jog’ alapelvének a’ csupa észszerű 
öntudatból kell eszmélés által kifejtetnie; vagyis: az ember 
annyiban bír joggal, a’ mennyiben eszes; és ezáltal különbözte
ti meg magát az oktalan állatoktól. E’ szerint pedig mindaz, mi 
az ész által határoztalik meg, tárgya a’ p/iilosophiánuk, tehát 
a jognak is elve. Ennélfogva a’ természetjog csupán p/riloso- 
phiai szemlelód") tanulmány. A’ philosoplius a’ természetjogban 
a’ tettlegi jog’ tanítójának az elvet adja. De a’ jognak csak pusz
ta fogalma, eszméje, formája keresendő az észben; az anyag 
csupán utálug (a posteriori) adatik, a’ személyeket (subjeclum), 
tárgyakat és eseteket, hol a' törvény alkalmazandó, a tapasz
talás szolgáltatja. A’ puszta jogfogalom’ kifejtése az észből tisz
ta természetjognak vagy a' jo g ' melap/iysicájának neveztetik. 
Ez tehát csupán propedeuticának vagy a’ tulajdonképeni termé
szetjog' bevezetésének tartandó.

• ^  természetjognak, mellyel Csaplovics ur a’ juristára néz
ve egészen haszontalan tudománynak nyilatkoztatott, becse és 
hasznai ki fognak világlaui a’ következőkből.

\ j  A természetjogot, valamint az erkölcstant (morált), sa- 
jatkepen emberi tudománynak lehet nyilatkoztatni, azaz olly tu
dománynak, melly az embereket mint embereket illeti. Mit kell 
mint embernek cselekednem*? mi jogos*? e’ fontos kérdésekre 
a természetjog felel meg. I ía igazán tudom, minő hatalomkor 
adatott nekem az ész állal: akkor meg lehetek győződve, hogy 
hatalomkörömet nem fogom áthágni, ’s milly cselekedetekre van
nak irántam mások felhatalmazva. A’ természetjog tehát azt ta
nítja, mit cselekedhelik az ember jegszerűleg, ’s felvilágosítja 
őt jogaira nézve.

2) A’ természetjog érdekli a’ polgárt. Képessé teszi a r r a ,  

hogy a’ polgári társaság’ hasznait philosophiai okoknál fogva mél- 
tólag becsülje. A’ polgárok’ boldogságának biztosítására tudnil- 
lik némelly szabadságaiknak korlátozlatniok kell. Ez ugyan ter
hes az egyes polgárokra nézve: de a’ status nagy hasznokat ad 
nekik érette. Csak a’ status által biztosíttatnak ’s lépnek erőbe 
egyéb jogaink és szabadságaink, mellyek’ feláldozását és meg
szorítását a’ status nem kívánja. így a’ természetjog’ ismérete 
segítségül lehet arra, hogy a’ polgár a’ maga helyzetén, ha- 
szinte ez neki nyomasztónak tetszik is , megnyugodjék, mivel 
megmutatja neki e’ helyzet’ szükségét, ’s azon hasznokat, mely- 
lyekkel a’ mellett bir. Fontos dolog ez , főkép korunkban, mi
dőn több statusokban politicai bujtogatók és demagógok által, 
élő szóval és írásban , anarchiái elvek hirdettetnek. E’ támasz
tól meg lennének fosztva.a’ kormányok, ha a’ természetjog chi- 
maerának vagyis agyrémnek tartatnék.

3) Ä  természetjog sinórmértéke minden tettlegi jognak és 
szabály (canon)  azoknak megítélésére. A’ törvényhozónak és ju- 
ristának általában csakugyan tudnia kell, mennyiben bírnak erő
vel a’ hozott törvények, mennyire korlátoztathalnak vagy szo- 
ríltathatnak meg az emberjogok a’ statusban. Azon jogot, mellyel 
az ember mint ember általában b ir , csak a5 természetjog is
merteti meg velünk. Ezáltal határozhatni meg, mikép távozik el 
a’ tettlegi jog a’ természetjogtól, ’s adhatni okait az eltávozásnak, 
mellyek által a’ törvény hozó arra jogosíttatott. A’ tettlegi jognak 
homályos, kétes, bonyolódott tárgyait csak a’ természetjogból 
világosíthatni fel. Ennélfogva át nem láthatjuk , mikép mentheti 
fel Csaplovics ur „Ki a’ jurista*?“ czímű értekezésében (Század. 
84. sz.) a’ magyar juristákat a’ természetjog) tanulásától, ’s re- 
kesztheti ezt ki a’ magyar magányos jog’ forrásaiból. A’ királyi 
Főtörvényszék (Curia) jobban tudja becsülni a’ természetjog’ 
hasznait, minthogy ítéleteiben (decisio) a’ kétes, bonyolódott, 
vagy tettlegi országos törvények által még el nem döntött ese
teket (mert a’ magyar magányos jog, mint tudva van, még fe
lette hézagos és hiányos, és sokkal alantabb áll a'római, ausztri
ai ’s franczia jognál) igen gyakran a’ természetjog’ elvei sze
rint határozza el. A’ magyar polgári jognak Cs. ur által magasz
talt atyja, Verbőczy István, is tudta becsülni a’ természetjogot, 
mint előbeszédi czímei bizonyítják.

4) A’ mennyiben a’ természetjog alapja és sinórmértéke a’ 
tettlegi törvénynek, helyesli vagy roszalja a’ közvélemény a’ fe
jedelmek’, ministerek’ , országnagyok’ ’s népek’ bánalmát; a' 
közvélemény láthatiari itélőszék, mellynek elébe kell ál lniok 
királyoknak ’s népeknek. / ox  popnli vox Dei. Gyakran egye
dül a’ közvélemény korlátozza a’ zsarnokot és ministereit. Ezen 
közvélemény a’ természetjog’ eszméin alapszik, mellyeket a’ 
közönség táplál, mellyek a’ többségnél mintegy ösztön által ho
mályosan nyilatkoznak, másoknál pedig felvilágosítvák. Ezen 
eszméket sem sophismákkal elokoskodni, sem szuronyokkal el
nyomni nem lehet, mint a’ tapasztalás több statusokban, péld. 
Belgiumban, tanította. Ezen eszmék annál világosbakká lesz
nek, minél jobban müveltetik a’ természetjog valamelly status
ban. Ezért olly statusokban, mellyek korlátlan kormányalakkal 
bírnak, nem szeretik, ha a’ természetjog.írásban fejtetik ki. 
A ’ természetjog szerit palládium a az emberiségnek "s « nem
zeteknek « ’ zsarnokság és Önkény ellen. Az észnek jogszerűség 
’s jogtalanság felőli Ítélete megveszlegelhetleu.

5) A’ természetjog a’ gyakorlati jogtudományban segédjo
gul használtatik, hol a’ tettlegi jog hiányos; használtaik továb
bá a’ tettlegi törvények’ magyarázására és könnyebb alkalmazá
sára. Tudnillik tettlegi jog’ szerkesztésekor lehetlen volt mind
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azon esetekre figyelni, mellyek előfordulhatnának. Ellenben a’ter
mészetjogban előlegi (a priori) elvek foglaltatnak, mellyek minden 
esetekre kiterjeszkednek. Hol tehát a’ tettlegi jog hézagos, ott a 
természetjog szolgál e’ hézagok’ kipótlására, ugyszinte tettlegi 
törvények’ magyarázására is , mellyek gyakran homályosak, ’s 
mellyek’ jogszerűségét nem lehet átlátni. Magyarországban is 
elismertetett segédjogul a’ természetjog nem csak a’ Főtörvény
széktől , hanem az egész nemzettől is, Cs. ur’ oppositioáig (Szá
zad. 8., 17., 18. és. 84. sz.), ’s ezért az ügyvédek is a’ perekben 
gyakran hivatkoznak rá. Minden magyar hazafinak borzadnia kel
lene, ha Csaplovics ur’ Paradoxonénak, melly azt tartja, hogy 
a’ terrrtészetjog nem egyéb chimaeránál, általányos hitel fogna 
adatni.

Fentartom magamnak, részint Századunkban, részint egy 
másik magyar folyóiratban â  természq|jog’ egyes tárgyairól, 
annak megbizonyítására, hogy a  természetjog nem agyrém, ér
tekezhetni; egyszersmind tudatom a’ nagyérdemű olvasó kö
zönséggel , hogy több év óta dolgozom, még pedig sa já t rend
szerben, egy munkán , melly a’ természet- és k»z status- és 
népjogot tárgyazza, ’s melly magyar és német nyelven fogmeg
jelenni.

Hiszem, hogy a’ természetjognak ezen apológiáját a’ leg
jobb szándékkal , sine iru  el studio, irtani.

Dr. I l i i m y  K á r o l y , 
esztergomi jogtanító.

K ö n y v i s  mertetés.
14. M a g y a r o r s z á g n a k  B e t t e n  G áb or’ t á m ad á s ak or i á lla 

p ot já r  ó l. E gy, azon idejű, liazája-szerető, igaz magyar em
bernek tanácstása. Újra nyomatták P(iringer) és T(hewrewk). 
Pozsonyban, ifj. Schmid Antal’ és társa’ betűivel, 1838. 8-r. 
VIII és 94 lap.

„Az itt újonnan sajtó alá kerített munka nyomtatva talál tá
tik fölséges Udvarunk’ bécsi könyvtárában követke'zendő homlok
igékkel: „Magyarországnak mostani állapotjárói egy, Hazája- 
szerető, igaz Magyar embernek tanácslása.« — Világosan ki
tetszik ezen bölcs tanácsiás’ egész foglalatjából, hogy az 1622dik 
esztendőben szegődött m ckelsburg i  frigykötés után; de az 1 6 2 7 -  

dik esztendei békeség előtt — és igy a’ közben lévő öt eszten
dőnek forgása alatt — íratott, ámbátor nyomtatása 1621re mutat. 
Névtelen a’ tanácsló. — Akárki; de országos dolgok’ titkait ismérő, 
múlt üdők’ történetiben tudós, koronás királyához hív, nemzetének 
törvényes szabadságon nyugvó köz boldogságát óhajtó jámbor 
hazafi volt — magyarán csordult nagy okosságú tanácsosának min
den szavai szerint. Báizmáu  Pétert lehetne annak gyanítani, mind 
tiszta magyarságára mind pedig az elszámláit történetek világos, 
eleven föstékire nézve: ha K em ény  János’ — úgymint Belien 
Gábor’ egyik legkedvesebb ’s ennek titkos dolgaiban szüntelen 
forgolódott hívének — avlobiographiája  nem bizonyítaná, hogy 
ez a’ szent életű ’s hazánkban örökös emlékezetű főpap minden 
esetre csakugyan szelídebb módon czáfolla volna ezen erdélyi \a- 
lóságos fejedelemnek, ámbátor kárhozatosoknak Ítélt, tetteit. 
Inkább lehet tehát azt gondolni, hogy Magyarországnak akkori 
nádorispánya, E sxterh á zi  Miklós irta, vagy Íratta, kiről a’ leg
közelebb említett avtobiographiában olvashatni: „hogy Betlen 
Gábornak igen nagy aemulusa vala, ’s vele nem mert communi- 
calni semmit is , sőt, a’ mennyiben lehetett, titkolta inkább: 
mert egy korban e’ fejedelemnek, kereszténységnek javára né
zendő dolgokban, communicált ’s Íratott levelét ezen palatínus 
a’ portára küldötte vala, akarván nem csak hitelét és tekintetet 
azzal a’ török előtt rontani, hanem ugyan egyébiránt is a fe

jedelemséget bolygatni.« -  Az itteni tanácsosban is követke
zendő igék fordulnak elő: „és noha (Betlen Gábor) Eszterházi 
Miklóst ki nem marhatta: mindazáltal nagyobb részét jószági
nak el foglalá mind magának mind fiának«; -  más helyt pedig 
ez mondatik: „nqgy álnokúl Szombatból Fosomba ment (Betlen 
Gábor) csak azért, hogy a palatínust magához csalván, vagy 
meg fogja vagy megölesse: a’ mint maga szajabul is hallották 
e fenyegetéseket.« — A’ mi ezen munkának belső böcsét illeti, 
azt mondhatom felőle, hogy én más hasonlót nem ismerek, 
melly ben olly világosan, röviden és józan ítélettel volnának elő
adva édes hazánknak — a’ mohácsi szörnyű veszedelemmel kez
dődött, törökök’ álnoksága mellett azon túl is nevelt, némelly, 
sajat hasznot istentelenül hajhászó pártosoktól pedig többre sza
porított — bokros bajai, mellyeknek szövevényes következései, 
bujdosó köszvény gyanánt, emészték ’s undorítók országos dol
gainkat. Innét reményiem, hogy ezen fölötte igen nagy ritkasá- 
gú nyomtatványnak máia kedves lészen magyar- és erdélv- 
országi tudósaink’ főtiszteletű szíue előtt — a’ benne lángoló, 
szintén török passák’ és vezérek’ kétszáz esztendős leveleit is 
egyaránt lelkesítő, gyökeres magyarság pedig, kezdettől fogva 
végig, mulatságot szerezhet a’ mi, nemzeti nyelvünknek sajat 
eredetű tulajdon díszét kedvelő hazánkfiainak közönségében. E’ 
másolatnak igéi mindenestül egyenlők a’ régi könyvben találta 
tokkal. Csak az olvasást könnyítő szűnjegyek ( inlerpu net ionén)  
iránt követtem a' külföldi nyomtatványokban már szokásba vett, 
könnyebb értelemre vezető ’s ékesb helyheztetést. Azonkívül 
pedig, jónak Ítéltein, az újra nyomtatott sorok mellett kitenni 
a’ beléjök foglalt történetek’ esztendeit is.«

Ezek az é l ő b e s z é d n e k  szavai, melly alatt liécs, és az 
egyik kiadó urnák P. névjegye áll, mellyel hogy a’ „Magyar 
nyelvnek fényre bocsátott ágozati’« Írójáéra helyesen magyará
zunk, mutatja ugyanezen munkának mint tőle származódnak itt 
ezen élőbeszédben, a’ tisztelt kiadó ur által történt említése. 
Ezek után nekünk, pusztán ísmértetői lisztünkhöz és hivatásunk
hoz képest, nem marad egyéb hátra, mint hogy a’ sok tekin
tetben olly érdekes munkából mutatványokat adjunk, névszerint 
pedig, hogy láttassuk olvasóinkkal, mellyek különösen e’ liaza- 
íikeblíí, buzgó tanácslónak Betlen elleni panaszai, ’s miképen ad
ja azokat ő maga elő. (Kivonatunk mindenben a’ könyv’ írásmód
ját követi.)

„Mondám azért harmadszor — igy ir ő itt a’ 64dik ’s köv. 
lapokon — hogy megerőtlenítésünkre igyekszik, édes Nemzetem, 
elünkbe vett vezérünk. — Ki ez is hogy ollyan nyilván légyen, mint 
a napfény: tsak a nem látja, a ki nem akarja. Mert tudni való, 
hogy hathalósbb az egyesült erő, és egyik Fele vagy része az erős
ségnek az egy esség — másik, az egyességben lévő Országnak ha
talmas Fejedelme — harmadik, azon Országban lévő hatalmas 
Urak; negyedik, értékes és Főnemes Hendekn kátlapoljuk; ötö
dik a jeles vitézlő Népnek számok és mfvoltjok ; hatodik az Or 
szagban való Értek.— De! lássuk, mind ezekben, mint nézzen 
Vezérünk erőtlenítésünkre! — holott Országunkban az egyességel 
fel bontá és, egyikét a másik ellen támasztván, nagy g\ iilölsé- 
get szerze az egész Magyar nemzet között: ugy annyira, hogy 
egyik a másikát — mellynek még most sintsen szüreti — dúla, 
fosztó, prédalá, ölé, kergeté ; ugy, hogy majd senki a másik
tól bátorságos nem lehetne. — El szakaszta hatalmas Fejedel
münktől i s ,  é s ,  a hatalmasKirályak helyett, a hatalomnak rab
ját, Magát, tolá a mi Nemzetünknek eleibe. És i g y ,  a Török 
hatalmával toldozván a maga erőtlenségét, el szakaszta oltalmá
tól a hatalmas keresztyén Mo'nárkaiiak, és a mi természet 
szerént való ellenségünknek oltalma alá adván magái — Nem-
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zetiinket, mint bárányt a farkasra, úgy bizá magával együtt a 
Törökre. — És így nem ő, hanem ő általa a Török hatalma va
gyon köztünk; ki nem is ott hadja járni ötét, a miből Orszá
gunknak valami gyarapodása lehetne, hanem inkább veszedelme! 
Kire nézve, nem az ő , vagy a mi Nemzetünk hatalma neveke- 
dik; hanem a Töröké: mivelhogy ő most is azon rab, a ki ez
előtt volt, és minden méltósága a Török rabságában vagyon.
A mi pedig a’ Nagyúri emberek állapotját illeti ; nézzünk szét! 
ha nem szemünk láttára fogyatja-e őket ? Mint bántanak a 
Főpapi Rendekkel? oda fel meg mondottam. Meg halljuk azt is, 
hogy Urak közül egyik tömlötze miatt, másik ugyan az ő révén 
számkivetésben hala tsak hamar meg. Harmadikat, Pete Györ
gyöt, törvénytelen fogá meg, és most is tömlötzében nyavalyog. 
Negyedikét ’s ötödikét is — Pálfi Istvánt és Bosnyák Tamást — 
hitivel tsalá meg, és azokat is fogságban tartja. — Ezeken kívül 
közel tizennégy Nagyságos Urakat kergete ki az Országból, kik
nek minden örökségüket és jószágokat.el foglalta úgy mint: 
Pálfi Jánost, Pálfi Pált, Pálfi Miklóst, Aponyi Pált, Horváth 
Gáspárt, Czobor Imrét, Ostrosith Istvánt, Forgáts Miklóst, 
Balassi Imrét, Eszterházi Dánielt, Bakith Pétert, Somogyi 
Mátyást, Kohári Pétert. — Az Ország kívül halának meg, sze
gény Kendi István és Balássi Péter is. É s, noha Eszterházi 
Miklóst ki nem marhatá; mind az által nagyobb részét jószáginak 
el foglaló mind magának, mind fiának. — De! az előhozott 
Urakon kivül is , sokan gyanakodnak — ’s talám méltán is! 
hogy az első frigykezdő Urat is , Nádasdi Tamást, ő aludta el; 
és azután szegény Erdődi Kristófot i s : ki tőle menvén a frígy- 
tractának'indítására, hogy onnét vitte volna betegségét, mellyből 
halála is követközött, nyilván mondják. — lm! most utolszor 
bizony dolog!— Turzó Imre is halálos betegségét, valami pisz
tráng hallal, nála találta: a mint Turzó ínaga mondotta. — így 
fogyatja’s erőtleníti ezzel is a mi szegény Nemzetünket: meg fog
ván némellyeket az Urakban; némellyeket az Országból ki ker
getvén; némellyeket titkos halállal el vesztvén. — Ekképen tse- 
lekvék a nemen Főrendekkel is: mert azokban is — kit fogva 
tart, úgy mint: Cziriáki Mojsest, Zichi Pált, Darabos Jánost és 
sok egyebeket — kit ki kergetett Országunkból, úgy mint: 
Móricz Mártont, Terstyánszki Gáspárt, Orle Istvánt, Strucz 
Ferenczet, és nagy sokat többet is — kit meg öletett, úgy 
mint: Darótzy Istvánt iszszonyatos halállal, és Farnasi Jánost 
hiti ellen. — A vilezlö Rendekkel is mint bánt légyen ! unal
mas, példákkal bizonyítani: holott kiáltnak, az ő hamis ügye 
miatt, el esett sok testek, kik halmokkal láttatnak — mint oda 
fel említém — minden úton ’s minden módon fogyatván, kémél- 
lés nélkül őket: hogy azzal is erőllenítse és fogyaszsza Nemze
tünket. — Közönségesen való Értekét is Országunknak, látha
tás mint fogyatja! Ki mondhatatlan és a mi Országunkban hal
latlan Adókat vét fel: mellyeket, a régi szokás szerént, nem 
tsak a Portákon vészén meg, de a földes Urakon is mind egy
aránt. E mellett személye szerént ugyan minden Urnák, Ne- 
mesembernek, hadba kell menni. Annak fölötte, hadait min
denütt ingyen tartja: dúlatván, pusztítván, égettetvén, fogyat- 
tatván a szegény hátra maradott kis részetskéjét is a mi meg 
nyomorodon Országunknak. Préda minden marhájok a szegény 
Községeknek. Valahová fordúl mint maga, mint Udvarnépe, 
ingyen él Országunkon. A mi jövedelem a Bányákról jő , azt 
mind ki takarítja Országunkbul, ’s úgy annyira el nyomorította 
már az egész Országunk népét, hogy utolsó veszedelménél egye
bet semmiképen magára nem várhat. — Ezeket pedig — ne vél
jed szerető Hazám! — hogy tsak történetből tselekedje: hanem 
néz a tőle fel tett tzélra; a mint tudni illik le nyomhassa Nem
zetünket, és mind magát ’s mind minket kötve adhassa a Török- 
1**̂ * — E dologban amaz, egy élemetes ember idejű, négy If
jú , erőssen futá édes Nemzete ’s  Hazaja és maga veszedelmé
nek tzélját. Kiknek vajha! az atlyok vagy ősök, a kiktül szép
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javaikat vötték, fel támadhatnának és látnák ezt az q  gondat
lan futásokat: ’s valljon mit mondhatnának? — Nemde így szál
lott volna Turzó György Imrének ő fiának? — hogy ő nem azt 
a példát háttá ő néki; testámentomban sem erre intette! Tokait 
sem azért adták néki száz negyven ezer forintban; Á rvá t  sem 
azért adták örökben; a’ tzímerében sem azért adták az unicor- 
nist ’s a sast, sem a Grófságnak bötsületit; a Palatinusságra 
sem ezután ment; és több javait is hogy Ősök az Austriai Ház
iul nem efféliért vötték! — hihető hogy feddené és haraggal ele
ibe adná, meg érdemelvén nétalám, hogy többet is tselekednék. 
— Ama jám bor Nádasdy Ferentz  is meg mondaná ugyan Pál
nak, a fiának: hogy mint Úrrá ’s mint Palatínussá az Austriai 
Ház tötte volna az attyát, Nádasdy Tamást, és hogy ő is azon 
Háznak sok javait vötte; kinek ő hála adó szolgálattal is lön 
mind holtáig, jó példát hagyván fiának. De kiváltképen — ha 
azt látná, hogy a Pogányokkal, kiknek véréhen, Hazája ’s 
Ura hivséges szolgálatja mellett, sokszor meg festette kardját, 
mostan a fia az ő Ur§ ’s Hazája ellen hadakozik — nem de 
nem szánná-e számkivetésbe küldenni? érdemetlenek tartván, 
hogy az ő szép javaiban részes légyen? — Bizony R ákólzi Sig- 
mond is , attya nyomdokirul el hajlott György fiát — ha lát
ná, hogy maga Nemzetéből, illy maga feledve, halmokat ra
kott, a mi némüket Homonnánál tsinált, ’s látván azt is, 
hogy az ő vele jó tott kegyelmes Ura ellen, a Törökkel e- 
.gyütt hadokoskodik — hihető ezt mondaná néki: „Te nem ér
d em ied , hogy fiamnak mondattassál; holott — ludod-e? hogy 
„én tsak két lovu katona voltam, és az Austriai Házbul való 
„kegyelmes Uraimtol vöttem vala minden uraságomat, elő me
netelem et és bötsületemet ? — Mellyeket nem azért hagyék te 
„néked, hogy te azok ellen él Ij véle, a kiktől én vöttem vala: 
„artzúl támadván Uradra, Fejedelmedre, és öszve szővén ma- 
„gad a mi természetszerűit való ellenségünkkel, a Törökkel, 
„igy rontsad, pusztítsad' Hazádat ’s fogyassad Nemzetedet, 
„okot adván, hogy sokan a Török rabságba esnének bennük; 
„Kitől, hallhattad, hogy természetem ugyan irtózott, és sok 
„módokkal fogyattam ’s ölettem őtet; sőt alatta Fejedelemséget 
„sem akartam viselni!“ — De valljon! ama békesség szerző 
Illyesházi István ,  ha meg tekénthelné. attyafiát, Illyésházi 
Gáspárt, mit mondana néki? — Nemde? ezt mondaná-e: „oh, 
„te boldogtalan ifjú! ’s azért munkálódám-e én Hazád békessé
g éb en  kevés'üdővel ez előtt, hogy te magad gondatlanul, 
„Nemzeted ’s Országod veszedelmére, azt meg fel bontsad? 
„vagy tsak valami eszköze is légy annak? — avagy, nem tud- 
„tam volna-e én is azont akkor meg gondolni, a miben ti most 
„károsan törtétek fejeteket? ha azt Hazánknak ’s Nemzetünk- 
„nek javára véltem volna alkalmatosnak lenni P — Mind eszem, 
„mind pénzem, mind bátorságom több volt, ’s én is reá érkez
h ettem  volna arra, a mire ti. De nem találék az én Hazámnak 
,,’s Nemzetemnek egyébütt megmaradást, hanem a mi kegyel- 
„mes Uraink, az Ausztriai Házból való Fejedelminknek, szár- 
„nyok alatt: kiknek oltalmok, ha eddig is nem lett volna, sem- 
„mivé lőtt volna a mi szegény Magyar Országunk.“ — Meg 
mutatná néki — hihető — a Trenchinyi Donátiét is. Sőt, ha 
meg másolhatná, nyilván nem gondolna most a névvel; hanem 
fel forgatná testamentomát, é s , mint a báttyát, őtet is érde- 
metlennek mondaná keresetihez. Méltán is — hogy, a kiktől ő 
azokat vötte volt, ellenök ne élne véle — másnak adta volna. — 
Azomban, kereskedik^ezekkel Betlen, a meddig kereskedhetik. 
Azután úgy bánik vélek i s , mint a többivel: hogy avagy meg 
fogatja őket , vagy meg öljeti, vagy meg futamatja; meg mu
tatván, hogy a  ki ördögnek szolgál, kínnal fizet néki. Kiknek 
Vezérük úgy he kötötte szemöket, együtt az eszessével is* 
hogy tsudára méltó“ ’stb. ’stb.

Thewrewk ur ez utóbbi években több más hasznos kiadá
sokkal foglalkozott, névszerint Fuludy  Ferencz’ és Wathay  Fe- 
rencz’ némelly munkáiéval, egyszersmind, mint halljuk, egy 
eredeti, nagyobb verselt munkáját (oktató-tárgyút.) és epigramm- 
jait készíté sajtó alá. Csaló P á l-

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. —  Nyomtatja ifjabb Sckmid A n ta l



Political* nyonioződásokról.
Sok oldalról régóta és sylyos vádak emeltettek e’ részben 

a’ kormányok ellen. Bizalmatlanság, demagog-neszelés, erkölcs- 
ronló kémlődés, soha meg‘nem szűnő nyomozódások figyelmet 
nem érdemlő rajoskodók ellen, végre keménység a’ political vét
ségek büntetésében n :m csak a’ pártok’ embereitől vettettek a’ 
kormányok' szemére, hanem e' szemrehányások más, különben 
jóakaratú, csendes polgárok által is gondatlanul utánmondattak, 
’s az elsőbbektől kiszámított ravaszsággal békétlenkedések’ irtag- 
vául használtattak. Sajnos, hogy nem lehet félreismerni, miké
pen minden országokban a’ figyelem, most jobban mint akár
mikor ezelőtt, egy a’ kormányok’ menetelének 's rendszeré
nek, majd titkon majd nyilván, de mégis mindig ellenszegülő 
hatalomra van irányozva, mellyet szemmel tartani ’s neutralisál- 
ni, az őnfentartás’ kötelessége, de egyszersmind a’ valódi hala
dás’ szent érdeke parancsolják. Minthogy minden szétdiribolás 
gyengíti az erőt, tagadhatatlan marad , hogy azon e' hatalom’ 
ellenében a’ kormányok , főkép nérnelly kormányok által kifej
tendő törekvéseknek magasb czéloktól elvonatniok és sikerűkben 
nemlegeseknek kell maradniok. De kinek essék ez erőveszteség 
terhére, kit illessen az iszonyú feleletleher, anyagi és socialis 
jóllét’ tettlegi kiművelésére szükséges elemeket e l̂enyésztetni, 
azt nem lesz olly nehéz meghatározni.

Kenki, ki a’ történetek’ menetelét isméri azon időtől fogva, 
midőn az utolsó európai háború a’ minden eddig élt izgatok (agi
tátorok’) legnagyobbikát a’ vcszteglés’ gyötrelmére egy messze 
szigetbe kárhoztatta, sem fogja tagadni, hogy a’ régohajtolt bé
ke, mellynek karjaiban a’ had unta Világ felüdülni remélt, nem 
sokára ismét más via'dalmak által háborít látott meg. Vannak nö
vények, mellyek’ buja tenyészése csaknem minden kiirtási pró
báknak daczol. Ágai levágatnak', gyökei kilépetnek, földjük az 
éles eke által feldúlatik ’s belé jobb mag vettetik, de a’ gyom 
mégis kibúvik ugyanazon helyen, eleinte gyéren, de — ha a 
földművelő’ keze irtásában lankad — nem sokára olly teljben, 
hogy a’ nemes magvat elnyomással fenyegeti. így volt a revo 
lulio’ elveivel. Fájdalom, érdekében feküdt párlhiveinek, ezen 
véres zászló alá olly törekvéseket is sorozni, miket egy koimány 
sem kárhoztat, mik minden józan gondolkozásútól helyese’tet- 
nek ’s gyámolíttatnak. Haladás pusztítás nélkül, v allásosság v ak- 
buzgóság né kül, szabadság önkény nélkül, jóllét féktelen dölyl 
nélkül, hazaszeretet uemzetgyülölség nélkül nem czéljai a revo 
lulionak. Azonban gyakran hordoz illy szavakat szájában, ott, 
hol valódi alakjában még nem mer mutatkozni, s a vészszöv ét
nek eket ’s fegyvert még rejtélyes palást alatt rejtegeti. A fogal
makat csirájukban akarja összezavarni, ’s a’ tö n  ényszeresség 
fogalmihoz, a’ legszentebbekhez minden országos életben, a’ 
zsarnokságot ‘s az emberi méltóságot lealacsonyító rabszolga
ságéit kapcsolja, elfelejtve, hogy eleitől fogva ő volt mindig 
leghívebb megelőzője ez utóbbinak. ( huteaubi land a löiveiiy 
szerességnek es az alkotmányos elvek e szódús baiatja s 
Franczi a országnak egy igen forrongó időszakban ministere, ma 
ga is wühlest tesz a’ titkos társaságokról, mellyek IXapo

leon’ bukása óta Francziaországban űzik-füzik terveiket. I.es 
conspirations ne peuvent plus étre placées au rang des fab
les, aujourd’ hui qu'on les avoue et qu’on s’en vante. (Congres 
de Vérone ’stb. 1838. I. 37.) Szükség e , hogy eloszamlaljuk 
a’ neveket és formákat, mik alatt ugyanazon emberek, majd 
többé majd kevesebbé szemszurólag kimondva nézeteiket, ter
veik’ majdani létesítésére társakat V eszközöket összehalmozni 
törekedtek? A ’ Putriotes de 1816 ., a' Vauluurt de Bonapur- 
le , a’ Chevaliers du Soleil, á’ Pufriotes eurupeen t . a’ nép’ 
barátjui ( Amis du People) ,  az emberi jogok' társasága (So
d ó  le des droits de l honimé) Francziaországban; a’ commune-- 

rok és exalladok Spanyolországban; a’ carbon úrik, giovau» 
ita lu l, Massom riformati federa li ilaliuni Olaszországban; 
a’ hazafi clubbok, a' világfiulC társasága, a’ nejibuszú' és a’ 
lengyel nép' társasága Lengyelországban; az crengszővetseg, 
a’ Burschenschaft, a’ fr jf iu k ' szövetsége, a' nép barátok' Né
metországban ’s több mások, mint revolutioi egyesületek voltak 
’s jelenben is tenyésznek, csakhogy más más alakban tűnnek fel, 
nagyobbrészint egymás között szövetkezve vannak ’s , mint a’ 
carbonarismusról ’s az ifjú Európáról tudjuk, fél Európában 
elagazottak, titkos igazgatás által egyesületnek 's folyvást mun
kásak. A’ németországi mozgalmak 1817 óta, az-ismételt fel
kelések Olasz-, Spanyol- és Francziaországban 1820 óta, a’ len
gyel lázadás, a’ schweizi mozgalmak, a’ savoyai menet, a’ 
frankfurti támadás, a’ fruncziak’ királya ellen intézett inerények 
mind előrekészíltettek, vagy közvetlenül okoztattak ama’ pofi-’ 
ticai boldogság’ apostolai által. Rejtve- és védve lévén, elég 
vakmerők e’ törekvések’ fővezérlói, a’ valódi nemzeti szükségek’ 
teljes nemludasában, vért és zavart messze hinteni; ügyesek, 
minden nyilványos elégülellenség’ ny omát leslii, minden orszá
gos sebet roszakarólag kitágít ni-, gyógy ílhatlanná tenni, 's álszin 
és a’ fogalmaknak már említett összezavarása által, fajdalom, * 
gyakran még igaz utón törekvőket is megzavarni. Kívül maradt 
eddig Németországon — hála az égnek — e’ törekvések’ közép
pontja; de megfoghatatlan csalódásukban olly férjüak, kikel sú
lyos feleletnek terhe nyom, itt is (igyekeztek, viszhangot és 
terjedést szerezni neki. Németországnak szerencsétlensége ele
jétől fogva az idegennek csodálása és a’ külfőldhözi ragaszko
dás volt. Vajha igazságos, kölcsönös méltatom a' föld' minden 
fiait egymásiránti tisztelet’ kapcsával egyesítsen, de soha a 
hazaszeretet cosmopnlitismusban el ne merüljön s a’ revolutio 
divattá ne legyen. A’ cosmopolitismus nem egyéb political agg
legénykedésnél : csodál, enyelg, nyajaskodik majd e' majd ama’ 
nemzettel; de csakhamar itt is olt is hiányokat fedez fel, vál
tozó előszeretete meghűl, ’s végre magánykodasra * l.azatlan- 
ságra vezet az élet végén.

A ’ mi csaladja’ szeretete a’ férjfiúnak, a z  haíaja iránti 
szerelete a' polgárnak. Mikép remélhetnek mar a’ németek, 
ha hazájokat szerelik, az idegenektől valódi méllalmat, s ér
dekeiknek őszinte előmozdítását! A’ lenge francziatol, ki kancsal 
szemekkel tekint át a’ derék Rajnán, '« azt méf soha sem lepte 
al Németország’ üdvére! a’ sötét spanyoltol, ki évtizedek óta 
sajat vérével hizlalt hazájából nem képes a z  áldás gyűrni
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egét afatni! a1 ravasz olasztól, kinek szép földében annyi német 
holttest nyugszik, ’s ki soha sem fogja kezét testvérileg nyújtani 
nektek az alpeseken á l ! a’ speculativus angoltól, ki hajóit szám
lálva csak azt számítgatja, valljon meghasonlástok hozand e ner 
ki több nyereséget, vagy, békés egyetértésiek! fyvulről vartok 
e szabadságot, szerencsét ’s jóllétet, azáltal ,  hogy a revoln- 
tioi pártok’ embereivel egyesültök? Ékes beszédek az egyenlő
ségről, aristocrata-és zsarnokgyiilölségről, azon silány ragasz, 
mellyel a' legkülönfélébb anyagokat akarják egyesíteni azon phan- 
tasiai épülethez, mellyel „ k ö z n é p b o l d o g s á  g“-nak neveznek, 
’s az alapköveket ez óriási műhöz, mellynek már puszta felfogá
sán századok óla a’ legnagyobb elmék szenvedlek hajótörést, az 
uj statusmüvészek a’ fenalló polgári és egyházi intézvények’ 
romjaiból akarják rakni! Ha már a’ kormányok illy balgalag tö
rekvéseknek ellenük dolgoznak, természetesen a’ pártok’ kétsze
res gyölölségének lesznek tárgyaivá. Azonban nem fordulok ezek
hez. Az anya, ki gyermekét kiabáló, szilaj gyermekekkel látja 
az utczán tombolni, visszahívja nyájas szóval, aztán komolyab
ban, végre erőszakkal; ’s minden józaneszű ember dicséri tet
téért. Hódoljon az ember bármelly rendszernek , a’ status, ha 
magas hivatásához minél közelebb vitetik, viszonyaiban egy 
jól rendezett családhoz mindig tettlegesen hasonlítaná, legyen 
bár eg y  családfő, vagy egy családi tanács kormányzója. A’ 
kormányok’ szándékai ismételve ’s a’ legújabb időkben egy nagy 
úgynevezett korlátlan (absolut) status’ részéről nagylelkű kegyel- 
messég’ fényes tette ailal bizonyítanak be , ’s ha azt akarjuk, 
hogy az igazság’ pallosa nyugodjék , s a’ feledés’ fátyol a elkö
vetett balgalagságokra á 11 a 1 á n y o s a n boríttassék, akkor, mit 
minden józan ész átláthat , igen a’ maga helyén keli lennie, 
hogy a’ soká háborgatott kormányoknak tartós-  jelenségek ál
tal adassék kezesség az általányos, visszatérő, rend és törvény 
iránti szeretetben. Akkor gyakoroltathatnék az elnézés legteljesb 
mértékben, ’s a’ kölcsönös bizodalom’ ótalma alatt a’ kormányok’ 
osztatlan ereje ismét a’ valódi nemzeti érdekek’ kifejtésére ’s 
előmozdítására fordíttathatnék.

Oda hatni egész komolysággal, hogy a’ valódi békének illy 
állapotja hozassák létre, minden igaz, hazáját szerető polgárnak 
kötelessége, ’s az egyszerű ut hozzá azon jeles szavakban fes- 
teték le, mellyeket M üller  János közönséges történetei’ végén, 
mint a’ népek’ sorsa feletti mély vizsgálódásinak eredményét, 
mindenkinek komoly oktatásául elmondott. ( A l ig .Z e i t . )

Pliilosophiai leczkék.
• Második le ez ke

16. §. Ph. A’ tegnapi leczke az én-és nem-én-v<A szólott. 
E’ keltőt csak az ember’ lelke tudja megkülönböztetni. Az ok
talan állatok azt nem tehetik. A’ róka gyakran tulajdon árnyé
kának , sőt önmagának nézi a’ vadászt. Azért az ostoba állat 
sokszor meg is lövetik.

A. De hogyan tudhatja ön ezt? Volt már egyszer róka? 
vagy beszélt a’ rókával?

Ph. Egyik sem történt a’ kellő közül. De tudjuk bizonyo- 
san , bog} egy oktalan állat sem tudja e z t . gondolni: ..Cogilo: 
ergo su m ,“  sem az e/i-t és nem -én-1 megkülönböztetni. Erről te 
magad is könnyen meggyőződhetek Kérdezd csak a’ legközelebbi 
állatot, péld. lovadat; nem kapsz tőle feleletet, mert ostoba. 
Én már sok állatot, nagyot és aprót, még pedig igen barátsá-

*■) At. első le c k é t  lásd a’ 87. és 88dik számokban.

gosan és udvarilag, több nyelven, sőt kozákul is (azaz korbács
csal) szólítottam meg aziránt, *de — mindenütt allnm silenlium ! 
Egy sem akar előállani a’ beszéddel. Kár, hogy nem él már 
Bileam'’ szamara, azzal mégis lehetett egy okos szót szólani; 
attól igen sokat meg lehetne tudni. Kétségkívül zsidóul kellene 
vele beszélni, úgy pedig nem tudok; de — est modus in rebus 
— a’ legközelebbi rabbit lehetne erre használni.

A. Tanácslom önnek, hagyjon békét Bileam’ szamarának, 
azzal igen roszul járna. Hisz az ezt kérdezte : Miért ütsz enge- 
rnetí — Igen jól meg tudta tehát az én-1 a’ nem-én-tői külön
böztetni. «

Ph. Ad animam ! igazad van, fiam! De utódai minden bi
zonnyal ostobábbak jnint ő; hisz ő prófétánál volt kosztban.

A. Ez nekem mégis igen különösnek tetszik. A’ mit ön jiem 
tapasztalhat, azt lehetetlen tudnia. Egy bölcsnek — egy logicus- 
nak —  egy philosophusnak az állatokról is helyesebb nézetekkel 
kellene bírnia a’ köznépnél. ’»S ön mégis épen úgy beszél, mint 
a’ paraszti Úgy látszik, CsuplovicsnaAt mégis igaza volt, midőn 
Tuppy urnák Századunk’ 61 dik számában azt válaszolta, hogy 
az állatokat teljességgel nem ismérjük.

17. §. Ph. Hagyd az állatokat. Most lelkűnkről akarok nek
tek fontos dolgokat fölfedezni, azaz titeket a’ psychologiával 
foglak megismértetni. — Lelkünk a’ testtől egészen különböző. 
Majd subslunliának, majd monasnak definiáltatik, majd pedig igy : 
eus immaterielle intelligens el voleus. Ez rtiind ugyanegyet tesz.

C. De mi t ?  Mondja csak világosabban, mi a’ lélek?
Ph. Hisz elég világosan mondom. A’ lélek testetlen, értel

mes és akaró lény: tehát szellem.
C. Mi a’ szellem ?
P h. Tehát nem érted, mi a’ szellem? A’ szellem szellem : 

hús, bőr és. csont nélküli, még olly durva sem, mint a’ legfi
nomabb liszt, még olly vastag sem mint a’ köd.

A. Tehát körülbelül ollyan mint az árnyék?
Ph. Igen! mint az árnyék. Most találtad el igazán a’ dolgot.
18. §. A. Micsoda tehát? Egy semmi? Hisz az árnyék csak 

a’ világosság’ hiánya, tehát semmi.
Ph. Mondom: szellem, monas, subslanlia. Még sem ér

ted? Keked nehéz valamit megfoghatóvá tenni. Az árnyék mel
lett akarsz maradni? azt sem bánom. Voltak már esetek, hol az 
árnyék saját árnyékcsinálójának haját hátulról meghúzta, sőt 
zsebkendőjét is ellopta. Tehát az árnyék mégsem csupa semmi. 
Ezt jegyezd meg magadnak. A’ szellemekről is beszélnek ha
sonló jeleneteket. Sajat tudomány létezett a’ szellemekről, neve: 
pneumulologia ; de igen sovány maradt, mivel még akkor a’ szel
lemekről annyit tudtak mint semmit. így a’ szegény tudomány 
aszkórságban hala meg. Requiescat in pace !

A. Ugyan, ’s ön annyit akar tudni a’ lélekről! Hisz ez is 
csak szellem.

Ph. A’ lélekről igen sokat tudunk, mert bennünk van, mert 
érezzük, sőt még hálókamarájának hollétét is tudjuk. Kémellyek 
úgy hiszik, az agyban, mások, mint H e r lu r l , a’ nyakszirtben 
lakik. E lég , hogy in allis tartózkodik. Azért is olly veszélyes 
a’ nyaktörés, mert a’ lélek a’ nyakkal együtt eltörik. De sétálni 
jár a’ testben mindenfelé, ’s inspiciál, hogy minden rendesen 
menjen.

A. így tehát igen kicsiny lehet.
Ph. Természetes, hogy kicsiny^, ’s annak is kell lennie. 

Körülbelül ollyan, gondolom én, mint egy malacz anyja’ méhében.
19. §. A. De hogyan kormányozhatja a’testet és ennek min

den tagjait, miután csak szellem?
Ph. Most hozol a’ legszebb themára. Ezt igen  világosan
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meg fogom neked magyarázni. — Képzelj egy házaspárt. Á 
férj a test, a’ nő a lélek. Ezek mindig szorosan egymás mellett 
ülnek, mert szörnyen szeretik egymást. Ha a’ férj el akar aludni, 
akkor a nő megrántja orrát; ’8 ha a’ nő akar elaludni, akkor 
ennek oriáf a férj rántja meg. Gyakran össze is vesznek, a' 
nő egy pár pofot ad a’ férjnek, ez szinte amannak. Ezt csendes 
házi örömeknek nevezzük. így állanak Aristoteles szerint a’ test 
és a lélek egymással, ’s ennek neve: „influxus physicns.“

A. D e, kérdem ismét, hogyan lehet ez? Hisz a’ lélek szel
lem . hogyan foghatja meg a testet orránál, vagy hogyan pofoz
hatja az', ’s ez viszont a’ lelket?

Ph. Ha neked ez nem tetszik, a’ következőt gondolhatod: 
mindketten — férj és nő — álmosak ; az após vagy annyós a’ 
légycsapóval néhányszor fejeikre üt: ekkor mindketten lüstint 
ébren vannak. Ennek neve: ,sw jluxus can sarum oicusionuli- 
vin." (Cartesius.) De az embereknél a’ légycsapóval maga az 
Ur Isten hadaz. (Lehrbuch d. Philos. Wien, 1835. I.köt 164 lap.)

Ha ez sem volna Ínyedre: egy harmadik házaspárt gondol
hatsz, melly természetre nézve egészen egyenlő. Ha a’ férj éhes, 
a’ nő is enni akar; ha ez álmos, amaz már bóbiskol; ha a’ nő 
köp, a’ férj is köp; ha amaz megharagszik, a’ férj is boszan- 
kodni kezd; ha amaz' meg akarja verni szolgaleanyát, a’ férj 
már üti is. Ez is a’ csendes házi örömek közzé tartozik, ’s neve: 
ssharmónia prueslubilila.“  (Leibniz.)

20. §. C. Most már mellyik ezek közül tulajdonképen az 
igazi ?

P h. Válassz közülök, a’ mit akarsz, ez mindenkinek szabad
ságában áll. Nem tudom, mit kívánsz még többet. Jelenleg nem 
tudunk semmi bizonyosabbat; de a’ philosophusok majd rájöven- 
denek. Addig patientia!

C. Ez mégis különös! ün azt ígéri nekünk, hogy mindezt 
világosuk meg fogja magyarázni, ’s maga sem tudja.

P h. CVallat vonít.)  Quid faciendum? Mit gondolsz, oily 
könnyű a’ lelket meglesni, mint egy káposztatolvajt, vagy mint 
a’ macskát, midőn egeret fog? Próbáld csak magad.

De azt bizonyosan tudjuk, hogy a’ lélek az, melly a’ szem 
által néz, az orral szagol, a fülekkel hall, a nyelvvel Ízlel, ’s 
az egész testtel — a’ körmöket és hajat kivéve — érez. Ez 
bizonyos.

21. §. A. Ah! legalább ezt beszélje el nekünk ön; ez igen 
szép lehet.

Ph. Bizony igen szép is , de épen olly nehéz elbeszélni. 
Tudjuk, például, mint van alkotva a’ szem, ’s hogy belőle idegek 
mennek egész’ az agyig; de valljon úgy kukucsál e a lélek 
keresztül az idegeken, mint a csillagvizsgáló a’ telescopokon, 
vagy mikép teszi azt, hogy lássunk: még mindig isméretlen 
előttünk; ugyanez all a többi érzékekről is. Midőn péld. bort 
kóstolunk, valljon a’ nyelvbe mász e a’ lélek, ’s olt ő is kóstol, 
és tüstint kiállja a’ torok által: „ezen-bor jó“ vagy „rósz“ ; 
midőn tubákolunk, az orrlyukakba megy e , ’s ö is tüsszent és 
prosit-ot mond e? ezt, mondom, nehéz meghatározni. Könnyeb
ben boldogul — úgy vélem —. az érzessél. Mert midőn valaki 

.veretik,  akkor a’ léleknek staféta által jelentik í»z idegek, mi 
történik ott alant, ’s a’ lélek a’ testnek minden ütés után jaj-t 
kiáltani parancsol, a’ nélkül hogy a’ pamlagról megmozdulna, 
nehogy maga is verést kapjon. De erről sem lehet bizonyost 
állítani.

22. §. Azonban ’az egész világon nem létezik olly elcsigá
zott tiszttartó, mint miilyen a’ szegény lélek. Képzeljelek csak. 
midőn valaki zongorázni tanul, akkor tulajdonképen a léleknek 
kell tanulni, melly alkalommal olly véghetetlen sok dolga *an,

hogy teljességgel megfoghatatlan, mikép állhatja ki, kivált ha 
vaiamelly virtuos concertál; mert először is ki kell néznie a’

| szemeken s vigyáznia a’ kótákra; azután annyi izmot és cson
tot lenni mozgásba mindkét kézben és tiz ujj ban a’ laelus sze-* 
rint; tűnőkét füldobnál a’ hangra ügyelni; ’s ha valaki egyszers- , 
nund énekel is: illyenkor még a’ tüdőt és gégét ’s mindazt, mi 
a kiáltáshoz tartozik, dirigálni.

De egy ballettánczoshoz képest ez még mind csak csekély 
s *g; mert annak egész teste, mind a’ kétszáz hatvannégy csont
ja , mind az ötszáz-hatvan  izma (ennyivel mondatik bírni az 
ember) mozgásban vannak. A’ léleknek mindezeket pontosan 
kell dirigálni, egyszersmind a’ muzsikára, a’ tartusra vigyázni,
’s mindezen felül még arról is gondoskodni, hogy ekküzhen a’ 
testnek mindenik alkatrésze megkívántaid abrakat— sem többet 
sem kevesebbet, mint a’ mennyi illeti — hiány nélkül megkapja;

 ̂hogy tehát a’ konyhában (gyomorban) rendesen főzzenek;
I  hogy valamennyi csentserpenyíí és csukló szüntelen újólag be- 
I olajoztassék; hogy a’ másodperczes óra.(ütér, pulsus) jól j ír
jon; hogy a’ tisztító-csatornák mindig nyitva tartassanak; hogy 
a’ fúvók (tüdő) folyvást munkásságban maradjanak; hogy a’ 
hétezer .tizenhat m il l ió  kémény (gőzlyuk , pórus) illőleg végez
ze kipárolgásait és beszivásait; hogy a’ 28 font vér ’s minden 
nedvek szabályszeriileg forogjanak, ’s a’ testben minden apró 
javításokra — a’ ballet közben is — gond legyen. Mondom nek
tek, ha az ember ezt meggondolja, feje is szédül bele, mint állítatja 
ki a’ szegény lélek, mellynek azonfelül még egy kis álomra sem 
szabad bocsátkoznia, mindezen fáradságokat.

23. §. Most még beteyséyeh is járulnak hozzá. Ezeket is 
a’ léleknek kell gyógyítani ’s a’ testen minden szükséges javí
tást meglenni. — Ha az ember péld. ujját megvágja: ez esetet 
a’ léleknek az ő leghívebb kémei, esküttei (az idegek) estalTeta- 
liter jelentik, azaz a’ lélek figyelmessé tétetik a’ fájdalom áltál, 
hogy a’ sebet kösse be és gyógyítsa. Most tehát a’ lélek nyak
ra-főre odaki’ildeli a’ szükséges építőszereket, ’s minthogy 
kézművesei, akár mert talán esőtől félnek, akár szemérmesség
ből, akár kereselirigy lésből, nehogy mesterségöket eláruljak, 
mindig csak sötétben szoktak — mint a’ méhek — dolgozni: ezek 
egy jól bezárt hajlékot csinálnak, minőt Nyíregyháza’ közelében 
láttam , hol az emberek először is a’ tetőt állítják fel négy karó
ra, ’s csak azután szokták a’ falakat építeni vályogból. A’ lélek 
tehát egy rakás vért szivattyúztál oda; ebből támad az úgyne
vezett gyuladás, miáltal egy sajátnemű sűrű folyadék — a’ ge- 
nyedség — választóik el a’ vértől, hogy az atmosphaerai levegő 
a’ sebtől eltávohltassék. A’ genyedség lassankint egy vastag ta
passzá — varrá — változik, melly alatt, mint vaiamelly jól meg
őrzött fedél alatt, a’ lélek illőleg befoltoztalja a’ vágást. Ha a’ 
seb már behegedt, akkor a’ lélek lesznkasztatja a’ fedelet, n 
egyszersmind legkülsőbb köpönyegét — a' felbőrt (epidermis) — 
állhatatosan ismét kiegészítteti.

Ha az ember mézgatapasszal — gumnii-flastrommal — (mit 
a' lélek nem készít, mivel sem mézgaja sem tafolaja nincsen) 
jő segítségére: akkor a’ lélek nem aggódik többé fedélről, s a- 
seb a’ legrövidebb idő alatt meggyógyul, mert a’ lélek a' méz- 
gafedél alatt tüstint a’ javításhoz laltathat. -  Ha van türelmed, 
sebes ujjodal huzamosb ideig hideg vízben tartani: ennek sikere 
ugyanaz, mi a’ tapaszé. A’ lelek nem banya,. ’* mindjárt a' víz
ben, minden gyuladas rs genyedség nélkül,'gondoskodik a’ meg-
foltoztatásról. . *

Iffy még sok betegséget tudnék nektek elbeszélni. Az orvos
tulajdonképen egyet sem gyógyít meg; ó csak az akadályokat 
hárítja el, a’ mennyire bírja, ’s azáltal csupán a’ lélek munka-
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jál segíti elő. ]\Ji a' l a z  (köz szóval hideglelés') egyeb, mint a 
Jelek’ törekvése valamelly betegség’ meggyógyítására? Ha péld. 

# gyomrodat olly igen teli tömted, hogy mindent meg nem emészt
het: torkosságod tiistint jelentetik a’ léleknek. — Sóhajtás (bö
fögés) által panaszkodik a’ szakács , hogy mindent el n?m főz
het. A’ lélek parancsolja neki: vessen ki tiistint minden fölösle
get, azaz h á n y á s  vagy h a s m e n é s  jő rád. De a jámbor gyakor
ta meg sem bir mozdulni; ekkor a’ lélek az egész testet, és 
igy magát a’ gyomrot is, cséplői’s pandurai által derekasan meg- 
rázafja, azaz téged kilel a’ h id e g . Ha neked az orvos kiürítő 
szert ad, akár felülről akár alulról történjék aztán a kiürülés, 
azaz még roszabb valamit, tehát mit a szakács meg kevesbbé 
képes feldolgozni, mint azt, mi már üstjében van: akkor ezál
tal v j  betegséget készít, hogy a’ meglevőt elhajtsa vele; egyik 
ördög kiűzi a’ másikat; mert sem a’ hányás sem a’ hasmenés 
nem functioja az egészségnek. Ugyanazt cselekszi a láz rázás 
által, csakhogy sokkal lassabban.

Ezt csak úgy alkalmilag csentem el az orvosoktól. De az 
nem tartozik a’ b o lc s e s é g h e z . Még csak most veszem észre, hogy 
ezen ostobaságot nem is kellett volna elmondanom; csak confu- 
susokká lesztek általa. De egy furcsa anecdotát még el- kell nek
tek beszélnem. Valamelly tréfás ember egy orvost festett bekö
tött szemekkel, ’s bunkóval kezében.’ Előtte az e g é s z s é g  s b e 

te g s é g  állának személyesítve. Az orvos rájok üt a bunkóval. Ha 
a’ betegséget találja: a d  r e g u lá s  a r t i s  üti agyon ; ha pedig az 
egészséget találja : ez is a d  r e g u lá s  a r h s  veretik agyon. De a 
munkáért mégis meg kell fizettetnie, mert d ig n u s  e s t  o p e r a r i u s  

m é r c é d é  s u a ;  és senki sem gondol vele — — azaz : bármilly 
tanultak és tapasztaltak most orvosink: mesterségük mindazál- 
tal még mindig felette tökéletlen. Minél tapasztaltabb valamelly 
orvos, annál hajlandóbb megvallani, hogy s e m m i t  sem , azaz 
ig e n  h e v e s e t  tud. ’S ha ollyanra találtok, ki azzal kérkedik, hogy 
mindent ért, az tud még legis-legkevesebbet; mért valamint jó és 
rósz ügyészek, szintúgy ügyes és ügyetlen orvosok is vannak.

De a’ valódi philosophusnak sebekhez és tapaszokhoz semmi 
köze; mert azokban épen semmi transcendentalitas, semmi b ö l-  

c sc sé g  nem létezik. A’ mi dolgunk csak azt vizsgálni, m ik e p  te
heti mindezt a’ lélek? mikép érthetik meg a’ lélek’ parancsait a’ 
test’ alkatrészei, a’ csontok, izmok, idegek, vérerek, üterek 
’stb.; ’s viszont, mikép értheti meg a’ lélek ezeknek jelentéseit? 
’S erről egy szót sem mondhatok nektek, mert nem tudjuk.

Uff! már mégis igen sok ostobaságot beszéltem! —
24. §. A. Ez nem volt ostobaság; ez nékem legjobbnak tet- 

jszelt mindazok közt, miket öntől hallottunk.
Ph. Pfuj! ki fogja azt le g jo b b n a k  tartani? Egy én és nem

é n  philosophiaibb mint minden medicina. Csak tudnám, mint mon
dottam, jobban megmagyarázni nektek, m ik é p  győzheti a’ lélek 
mind az efféle munkákat? !

A. Tehát már nem hallunk róla többet ?
Ph. Többet nem, mint a’ mit épen most mondottam. Ha

zudnék, ha azt mondanám, hogy a’ pliilosophusok arról valami 
bizonyost tudnak. — De azt bizonyosan tudjuk, hogy csak a’ 
lélek gondolkozik bennünk; hogy emlékezik, képzel, verseket, 
rejtettszókat, recensiokat csipái; hogy álmodik, midőn mi al
szunk; hogy szeret, fél, utál, haragos, vig, szomorú ’stb. Ha 
valamelly gyermek szabóságot tanul, akkor tulajdonképen a’ lé
lek tanufi Ha a lótolvaj lop, akkora’ lélek lop, mert ő parancsolja

a’ testnek, hogy lopjon. Azért is felelte igazságtalannak találom, 
hogy a’ farizmok veretnek érette, mellyek az egész dologról sem
mit sem tudnak. A’ lélek csak a’ species fa c tt-\, a’ jelentést veszi 
felőle, mint fentebb említém, Akközben pamlagán ezt gondolja: 
„cogilo: ergo sum ;“  és: ,,a’ farizmok nem-én: ergo habeanf 
sibi.u Ezt mind nem teheti sem a’ kéz, sem a’ láb, sem más tag; 
’s legkönnyebben úgy fogsz róla meggyőződni, ha fejedet leülte
ted. Azáltal lelked is levágatik, és instrumentumai mind elmet
szetnek. \S ezzel vége az egész tréfának.

25. §. A. Mindezekből egy hajszállal sem tudok többet a’ 
lélekről, mint a’ mennyit tudtam.

P h. Nem segíthetek rajtad. Mint mondám, tedd meg ked
vemért, ültesd le fejedet egy pár perezre, majd meglátod, hogy 
igazat szólok. De a’ mit nektek beszéltem, igen szükséges tudni 
a’ mezei gazdának.

C. Ugyan mit? hisz nem hallottunk'semmi philosophiai új
ságot.

Ph. Épen azt igen szükséges tudnotok, hogy mi semmit 
sem tudunk róla. Mert ha a’ mezei gazdának reménysége volna, 
valamit megtudhatni e’ tárgyról, akkor abbanhagyná a’ gazdál
kodást, és szüntelen leikéről gondolkoznék. Minden hozzátar
tozóival tönkre jutna. Azért jó , ha tudja, hogy arról semmit 
sem tudhat. Ez csak nekünk philosophusoknak való, kik se’ nem 
szántunk, se’ nem vetünk, se’ nem fonunk: kiket azonban meuny- 
beli atyánk ruház és táplál, mint mezőn a’ liliomokat, kedves 
felebarátink által, kik bölcseség után epednek, ’s a’ szélért 
pengő pénzt fizetnek.

26. §. Ph. Most már isméritek az embert kivül-belü'. Tud
játok minden titkait.

A. De micsoda titkokat?
Ph. No, mellyeket épen most magyaráztam meĵ  nektek, 

a’ l e i e k r ő l .  Hisz a’ titok olly valami, a’ mit senki sem tud; ugy- 
de ti semmit sem tudtok róla: tehát tudtok minden titkot. E’syl- 
logismussal megelégedhettek, mert >,on singulo stullo quadra- 
to licet adire Corinlhum, azaz: illy titkok nem minden ember
iek  valók/

( B erekesztése következik.)

E l é g  y .

Varsóban az asphaltkövezet, melly az oltani főmérnök 
V is o c z k /  ur által'készii 11, már egy nagy próbát állott ki. A’ na
pokban Varsón egy gépelyszállítmány ment keresztül, C o c k t r i l l  
ur’ seraingi gyáraiból, G e i e r  ur’ Lodsban levő pamutszövő-inté- 
zete’ számára. E’ kocsik’ néhányán 180 mázsa teher volt. Ha 
e’ 180 mázsát hozzátudjuk egy-egy illy kocsi’ nehézségéhez, melly 
30 mázsa: kitetszik, hogy az asphaltkövezet 210 mázsányi súlyt 
állott ki, a’ nélkül hogy legkisebb repedést vagy más egyébkinti 
sérelmet mutatna.

J a q u o t o t  a s s z o n y .  Azon műkirakásnál, melly most 
Mailandban a’ Brera-palotában taríatik, semmi sem olly. feltűnő, 
mint J a q u o t o t  asszony’ zománezfestvényei. Itt valóban az elő>- 
adás’ összeolvadása látszik , a’ s»ó’ legsajátabb értelmében. Ám
bár csak régi mesterek’ festvényeit — nevezetesen: Raphael-, 
Holbein-’s másokéit —  ’s ámbár kisebb mintában másolta, de 
az olaszok erősítik, hogy minden báj, mellyel e’ nagy művé
szek’ eredeti képzeményi bírtak , ’s melly vagy dolgozat vagy az 
idő által részint elveszett, Jaquotot asszonynak a’ maga nemé
ben hasonlíthatlan zománezfestvényeibe teljesen átment.

Pozsonyban*
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid A n ta l..
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Észrevételek

Sismondinak statistical kivonatából húzott némelly következtetésekre 
és czélzásokra.

Különféle elmefuttatások közül, mellyek a’ magyar lite- 
ratura’ mezején szemem’ elébe kerültek, némellyek mint lelkem’ 
táplálékai gyönyörrel tölték el szívemet, midőn mások érzésim- 
ben rokon érzelemre nem akadtak , noha úgy kell hinnem, hogy 
illyenek’ terjesztése szinte jó végből ’s helyesnek látszó okból 
indulhatott ki. Ez utóbbiakhoz tartozókra nézve vélekedésemet 
kimondani kötelességemnek ismérem, hogy az, ki mind a’ kettőt 
megbirálásra érdemesíti, Ítélje meg, kinek \an igaza.

Századunk’ szerkesztősége a’ 3ik számban egy thesist vet 
az olvasó közönség’ elébe, mint tálán Paris’ almáját, vagy baj
noki keztyüt, melly abból áll: ha valljon a’ népfelség’ theo- 
riája mostani statusainkban gyakorlatilag valósulható e ? e’ kér
désnek megfejtése, úgy mond, Francziaországra alkalmazva kijött 
Sü>rnondi-\ó\. Milly szerencsével vívá ki Sismondi e’ thesisne'k ki
vihetetlenségét, arról hallgat; úgy kellene ugyan gondolnom, hogy 
a’ szerkesztő ur ezt hazánkra illeszteni nem akará, különben 
Kesmárky urnák conslituliónk’ lelkéveJ ellenkező állításait nem 
mérsékelte volna annyira, hogy szegény kénytelennek látá ma
gát írva előterjesztett állításait tagadásba venni, de minthogy itt is, 
olt is-, amott is, az a’ gyanúsítás lappang, mintha hazánkban 
erre nézve valami súrlódások forrnának; bátor már a Igorunk 
írója, és ,,a’ Hírnöknek egy figyelmes olvasója4' ez agyrémnek 
hiúságát megmutaták,. de minthogy későbben mások ismét ezen 
nyargalnak, ’s conslituliónk’ systeftiája*) majd innen, majd 
onnan faggattatik, őszinte észrevételeimet előterjeszteni köte
lességemnek ismérem. — Ha ez alatt az uralkodás formáját 
érti: röviden csak azt kell reá megjegyeznem, hogy mi csak 
egy felséget ismérünk törvényesen koronázott Királyunkban, 
kinek mint a’ törvény’ ’s igazság’ sze nélyesítelt majestasának 
hódolunk, ki ezen jogokat nem önkény, hanem az 1790iki 12ik 
czikkely’ határai közt gyakorolja; ha pedig ez alatt a törvény
hozási rendszert érti, ezt is abban és a következő czikkely ben 
föllelheti: következésképen kár illy thesissel nálunk bíbelődni, 
minek megváltozásáról semmi józan eszű ember sem álmodo
zik, mert mi conslituliónkban, mellynek ez a szüleménye, olly 
kincset birunk, mellyet nagyra becsülünk, mellynek aegise 
alatt magunkat boldogoknak érezzük, törvényeinket ugyan, a 
mennyire azokban hiányt, vagy idő’ jártával becsúszott hibákat or
vosiam szükségeseknek látandunk, a’ kor' szelleméhez képest ja
vítgatni akarunk: de alkotmányunkat olly ijesztgető agyrémnek, 
minő a’ népfelsőség, melly sem -kormányunk formájával, 
sem constitution^ syslemájával, sem végre a’ nemzet szellemé
vel meg nem egyez, föláldozni nem fogjuk.w )

Talán csak e’ systcmának hiányai, mellyckct ninvd maga aá 
ország , mind annak vizsgáló kiküldöttsége re« es halmosán e le 
mért. Vagy az értekező ur minden hiány nélkül valóknak s 
den javításon felülállóknak tartja alkotmányunk minden pontjait.

**) Mindezt magunk is tartjuk ’s velünk mindazok, kikmk
J tionkról tiszta fogalmuk van; de a’ kérdésbe vett értekezésben

Ejfy okföt hoz azonban a franczia forradalomra irányzólag 
fel, mint legyőző okot, melly re nézve vele kezet nem fog
hatok, t. i. egy statistical kiszámítást közöl Sismonditól, mi
szerint Párisi Francziaorszag’ legnépesb városát vévén föl mintául, 
nyolez évből készült közép számításból azt húzta k i, hogy 
í  i aocziaországnak leggazdagabb ’s legtöbb értelmességgel bí
ró városában tiz személy közt legalább 9 , sőt 20 közt 19 kény
telen, élte fentartásáról azaltal gondoskodni, bogy létének ér
telmi részét parlagon hagyja, ’s ezen erejét lelke’ rovására fejti 
ki; innen azt az ítéletet mondván ki: nagy ostobaság volna a’ 
közügyek igazgatását e kezekbe adni, ’s nem ez az, mivel a' piti— 
losophusoknak kell foglalatoskodni.

Ezt Századunk’ szerkesztősége hazánkra illesztve, azzal 
a’ megjegyzéssel pótolja, hogy nálunk még azon létalapos kü
lönbségre akadunk, h'ogy más alkotmányos országban a’ nép
nek közigazgatása csak abban áll, hogy törvényhozókat választ, 
kik ön el me tehetségekre hagyatván, a’ választók’ tudatlanságát 
tulajdon ismereteikkel pótolják : honunkban ellenben minden ne
mes ember, bármi mesterséget űzzön is, és ha még Írni, olvasni 
sem tud, nem csak a’ választásokban, hanem kivétel nélkül 
minden köztanácskozásokban és az országgyűlési követek’ uta
sításaiban közvetlen részt vehet, vagy legalább szavazattal bir, 
a’ mi némelly esetekben talán még nagyobb kárt szül, mintha 
véleményét okokkal támogatni kellett volna, azzal fejezvén be 
e’ ezikkelyt: „de ezen és más hasonló tárgyakról majd kitneri- 
tőieg értekezendünk.“ Erre vártam én ek korig *), de mivel im- 
ez eszmélkedésének folytatása ’s bővebb kifejtése nem követke
zett, ne gondolja azt, bogy erre való hallgatás észrevételeinek 
helyeslését jelentené, abban a’ bizodalomban, hogy ellenészre
vételeimet szinte, olly egyenességgel fölveszi lapjaibaj mint a’ 
maga nézeteit, imc röviden előadom; ’s minthogy Századunk’ 
84ik számában Csaplovics urnák is némelly megjegyzéseit az én 
észrevételeimre, mellyekkel a’ természet’ szent jogait védtem, 
közli, noha sem az én megjegyzésemre egyenes feleletet, seni 
valamelly remeket bennük nem látok: ezeket is, valamint a' 70 és 
73ik számok alatti okoskodásokat, mellyek mind egy bordában 
szőve lenni látszanak**), felelet nélkül nem hagyandom.

Sismondinak statistical kiszámítására nincs inas ellenvetni 
valóm , mint hogy az én vélekedésem szerint ez csupa materia- 
lismuson vau alapulva, a’ szegényebb embert csak olty tekintet
re méltatván, mint oktalan állatot (?), mellyet mázsával mérve, 
vagy csak darab szám szerint kellene becsülni ***), holott Kranczia-

nem erről (a’ népfclségről), hanem csak azon képestágröl vala 
szó, mellyel a’ köz igazgatásra egyes személyek vagy n. poss- 
tályok inkább vagy kevésbbé bírnak. A’
Nem volt czélunk ezekről nyomban értekezni; hamm tudván, 
horv e’ tárgyaknak országgyűlési tanácskozás alá velcle elren
deltetett, azoknak szőnyegre kerülése elolt volt ’» van smndé- 
kmik felölök értekezni. A '* írk*
Ezen épen nem gyöngéd ’s egy mindenütt pártot és alattomos 

}  ezélzásokat fürkészöt bélyegző kifejezés arra latszik mulatni, 
hogy az értekező ur itt nem annyira pártatlan bír«, mint inkább 
maga is valamelly párthoz tartozó. * **'r*’

i*v Mikep lehessen Sismondinak állításából, ki csak az értcl.«e-sé- 
get kívánja a közigazgatásban alkalmaztatni, a’ tudatlanságot

(

\
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ország maga elég ünnepélyes példát szolgáltatott arra, hogy a 
veszedelem’ idejében a’ köznép nem olly befolyással van a statu
sokra, mint azon állatok, melly’eket darabszám szerint szokás ven
ni. A’ világhódító N a p o l e o n - n a k  mi törte meg óriási hatalmát, 
mint az, hogy érveinek, mellyekkel a’ világot árnítá, hiúsága 
elárullatván, a’ közvélemény, mellyben nem csak frigyesei, ha
nem a’ köznép is osztozott, őt elhagyták s ellene fordul
tak. Én ugyan Francziaországot csak könyvekből s közönséges 
hírlapokból ismérem, ’s miután azt tudom, hogy ezen ország 
a’ kimüvelődésnek magas pontján áll, mellyben a nagy számú 
alsó osztályokon felül 26 academiái vannak, ’s ezek között magá
ban a’ páriáiban 1827ben 10,35 4 tanuló’ ifjak voltak beírva, a’ mi 
ugyan egy 890,000 lelket számláló városra nézve nagy számnak 
nem mondalhatik, ha erre nézve az az ellenvetés tétetnék is, hogy
44.000 helység közül, mellyekkel Francziaország bir, 1821ben 
25,600an voltak iskolák nélkül: de mivel ezen hiány is évről 
évre javíttalik, Sismondi urnák kiszámítását tökéletesnek nem 
tartom, egyedül annálfogva, hogy a’ lelki kiműveléshez a’ józan 
ész nélkülözhellenül szükséges, a’ tapasztalás pedig azt tanítja, 
hogy gyakran ollyan emberben, kinek módja ’s alkalma nem volt 
az iskolázás és tanítás állal lelkét tökéletesen kiművelni, több 
term észetes észt ’s talentumot lehete feltalálni mint sok bőség
ben neveltetett uríiban *). * Olggui Gáspár.,

(V é g e  k ö v e tk e z ik . )

Piiilosophiai íeczkék.
CB erekesztés.)

27. §. Pii. Most vizsgáljuk a’ világot vagyis az egész Uni
versum- ot. — A’ valódi lermészetphilosophusnak nincs gondja 
péld. a’ nap’, planéták’, cometák’ ’stb. mozgásának törvényeire, 
sem azoknak tulajdonképeni alkotására ’s más efféle melléksé- 
ge^re. Ez sok fáradságot kíván, sok tanulást, drága instrumen
tumokat, számos koczkalábnyi lógarilhmusokat, álmatlan éjeket 
’stb. Ezt bízzuk a’ csillagvizsgálókra, physicusokra, chemicu- 
sokra; hanem mi csak azt nyomozzuk, miképen támadtak mind
ezen égi testek ? valljon szükségesek voltak e ? valljon nem al
kod átlátták e jó ib a n , mint alkotva vannak* — Veszitek már 
észre, milly fontos, milly fenséges, milly felelte szükséges a’ 
mezei gazdának a’ philosophia’ ezen szakasza! — ’S mindezt 
sok fejtörés, műszerek ’s a’ nélkül, hogy csak az égre is te
kintenénk, csupán a priori, azaz mint eszünkbe jut, pontosan 
megtudhatjuk. ()uod fieri potest per pauca ’stb.

 ̂ alami keveset már beszélt nektek Csapiovics a’ 70dik 
számban az atomusok- és monasokról; de mi még sokkal töb
bet tudunk. Ezen ember általában igen keveset tud, ’s mégis be
le akar kotyogni. — Csak az utóbbi 30 év alatt több mint 60 re
cept adatott a leglanultabb bölcsektől a’ világok’ miképeni gyárt- 
hatásáról. ( lJttrow . Wunder des Himmels. Slutlg. 1836. III. 
köt. 192 lap.) Adhatok nektek néhányat közülök, ha talán ked
vetek volna, ünnepnapokon egy pár világot csinálni. Kekünk 
ph.losophusoknak illyeseket mindig kell készen tartanunk, mert 
mm tudhatjuk, nem érkezik ehirtelen commissio válamelly nagy 
kereskedőház et comp.-tól néhány világra, mellj alkalommal nagy 
procenteket nyerünk.

Ez úttal csak egy pár régibb illy arcanumot fogok nektek

pe'iig abból kirekesztetni, illy tulsdgot következtetni: teljesen 
megfoghatatlan előttünk. A> szerh.

) Csakhogy ez kii éle!., meíly szabályul soha sem szolgálhat.
A’ szerk.

elárulni. A’ magy Buffon (szül. 1707, f  1788) úgy vélekedett, 
hogy kezdetben csak a’ nap létezett egy sereg üstökös-csillag
gal. Egy részeg cometa valamikor a’ napnak szaladt ferde irány
ban, s egy nagy darabot leszakasztott belőle. Ezt magával el- 
hurczolta, mint tüzes, folyékony farkat. De útközben több da
rabokat vesztett el belőle, mellyekből tüstint apró tekék — tud- 
nillika’ planéták — lettek, ’s elkezdék a’ nap körül a’ ,,kolo“ (ron
deau) nevű tót tánczot járni. Azok közzé tartozik földtekénk is ! 
Nemde? ez igen elmés!

B. Igen kedves! Szerettem volna látni, hogyan futott el 
az üstökös fiezkó a’ tüzes farkkal. Ez őt rútul megégethette, 
azért hajigálta el darabonkint.

Ph. Bravo, fiam! Te egy excellens fő vagy! tejól  meg
érted az egész tréfát.

B. Tehát részeg volt? Talán épen comela-lakodalomból jött, 
’s farkát a’ nap’ izzó sauce-ába mártotta. A’ nap felette csodál
kozhatott a’ gorombán!

P h. Bravissimo! Bámulnom kell éles elmédet! Ha valaki, 
te bizonyosan néhány világ’ csinálására vagy rendelve.

B. D e, hogyan alakulhattak tekékké a’ lehullott darabok?
Ph. Gondolom, történetből egy esztergályos legény ment 

arra, megtalálta az izzó darabokat, hamarjában tekékké eszter- 
gályozta, ’s jobbra-balra messzire elhajigálta.

Franklin ( f  1790) ellenben megmutatta, hogy á’ világ meg- 
sürűdött levegőből lett. Kövek, viz,  tűz, erdők, farkasok, 
emberek, debreczeni kenyér ’stb. csupa összenyomott levegőből 
állanak. Tehát a’ káplárpálcza is puszta levegő, ennélfogva min
den verés is csak pulverizált levegővel történik. A’ legszebb le
ány sem egyéb levegőnél; azért is olvadnak el olly hamar a’ 
szépségek. E’ receptből sok eseményt meg lehet fejteni. De — 
(fi is * qu id? ubi* quibt/s unxiliis?  cur* quo modo * qua/ido * 
nyomatott illy dühösen össze a’ levegő? ezt Franklin nem pu
hatolhatta ki.

B. Tehát nem tudja ön, ki cselekedte azt? én talán kita
lálhatom.

Ph. JVo’s?  mondd meg!
B. A’ szélpuskában igen erősen összenyomódik a’ levegő. 

Tehát az puskamüves volt.
P h. Bravissimo! csókollak. Te igazán derék fiezkó vagy. 

A’ szelet két egyenlő részre tudod osztani, 's most össze is nyomni.
B. Ha tehát a’ levegőből mindent készíthetni, úgy szélpus

kában aranyot is lehet csinálni.
Ph. Tökéletesen igazad van. E’ titkot egy léleknek se áruld 

el. Mi együtt fogunk illy gyárt felállítani. Testvéreid et compag- 
nie lesznek.

28. §. A. ’S mi igaz mindezekből?
Ph. A z, hogy a’ világ csakugyan létezik, ’s hogy mi azt 

lábainkkal tapodjuk, mióta a’ cogito, ergo sum-ol gondoljuk, 
[gaz továbbá, hogy a’ mezei gazda cosmologia nélkül nem is 
létezhetnék.

A. Hogyhogy?
Ph. Midőn a’ földet szántja, gyakran szép régiségeket talál, 

úgymint: elveszett atomusokat, monasokat, conchyliákat, cson
tokat, zápfogakat, az elesett angyalokéit, mellyekel egy nagy 
bölcs a’ XVII. században tökéletesen megismert. (Liltroic, 
ugyanott.) Földei közt némellyek igen roszak, terméketlenek. — 
tía már ő nem tudná, mikép lett a’ világ, ’s hogy ez a’ legjobb, 
mellyel csinálni lehete, hogy tehát szántóföldéi is a’ legdere
kabbak: confusussá lenne a' talált zápfogakra nézve; ’s a’ 
rósz szántóföldekről gondolkoznék, minden pillanatban Pestre 
szaladna a’ tudományok’ academiájához kérdezősködni, és igy
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mezei munkált el fogná mulasztani. De miután már tudja,' mi
kép lelt a’ világ, ’s hogy vagy atomusokból, vagy monasokból, 
vagy egy tüzes cometafarkból, vagy összenyomott levegőből 
’stb. áll: mit sem fog vele gondolni, az elesett angyalok’ (mint 
tudjátok a’ mai ördögök’ ősei’) fogait a’ pesti esztergályosoknak 
eladandja billardtekéknek, ’s Isten’ nevében tovább szántand.

29. §. A. De tudja e már, mikép lett a’ világ? Ön épen 
most beszéli el nekünk , *s mi semmit sem tudunk róla.

Ph. Jó is, ha semmit sem tudtok. Nem kell mindenbe ütni 
orrotokat, hanem a’ mit nem tudtok, ránk bölcsekre hagyni.

A. Ámde ha a’ bölcsek három-négy ezer év óta a’ világ’ 
támadása felől semmi helyest nem tudhattak meg, ’s csupa os
tobaságot csevegnek róla: nem okosabban tennék e, ha ezt örök
re kifúrkészhellennek nyilatkoztatnák, ’s magokat Mózes' elbe
széléséhez tartanák? miszerint „Isten  a világot semmiből te- 
rcmle'te.“ Ezt megfogni szinte lehetetlen ugyan az emberi ész
nek; de mégis egy magas, az istenséghez méltó ’s a’ minden- 
hatóság’ imádására vezető eszme. Én százszorta okosabbnak tar
tanám , jámbor hitben a’ mellett maradni, mint olly balgaságot 
csevegni, melly csak kaczajra fakaszt, valamint ha egy dőre min
den erejéből neki dőlne a’ tokaji hegynek, hogy ezt a’ körömi 
rónaságra letaszítsa.

30. §. P h. Nem ! ha mondom. Ez a’ theologuso/é dolga. 
Nem kell a’ más’ mesterségébe avatkozni. Qui bene dislinguit 
’stb. — A’ philosophusnak törekednie kell mindent kinyomozni, 
ez az ő magas hivatása. ’S a’ mi nagy Fíchlénk (Ján.) azt 
mondja, hogy (i senlmiből-leremtés szörnyű system a. (Lichlenfels 
Auszug aus d Gesell. d. Philos. W ien, 1836. 172. lap.) Az te
hát szörnyű systema! ezt a’ philosophusok nen» használhatják.

A. Úgy de ha a’ philosophus mégsem tud semmit kiny omoz
n i: nem volna e okosabb, ha abbanhagyná a’ kinyomozhatlak, 
’s inkább okos, azaz szükséges, hasznos és lehetséges vizsgá
latokkal foglalkoznék?

P h. Ezt le nem érted. Hisz azért hivatik transcendenla- 
listánuk, mivel mindazt, mit te okosunk nevezel, átugorja. 'S 
én már igen practice megmutattam nektek, hogy philosophiai 
ismételek nélkül a’ mezei gazdaság még csak nem is lehetséges.

31. §. Ph. A’ bölcseségnek két tárgyát: az embert és vi
lágot, már kimerítettük. Most a’ legfőbb következik, tudnillik 
az Isten,

C. Ah! ennek különösen örülök. Tudjuk ugyan már a’ hit
tanból , mit kell tartanunk a’ mindenható és legtökéletesebb 
lényről, a’ világ’ teremtójérííl és megtartójáról: de mégis vágyom 
hallani, mit fedeztek föl közelebbről a’ bölcsek róla, 's remény
iem, hogy jámbor hitem azáltal még jobban megerősíttetik.

Plu Igazad van. Mi philosophusok e’ tárgyban is otthon
vagyunk. _ Az Istenről máris sok fontos fölfedezéssel bírunk.
Veletek csak a’ legszebbeket fogom közleni.

Rein hold (Károly Lénáid) , egyike a’ legújabb philosophu- 
soknak, az istenséget úgy adja elő, mint absolut egységet; 
a’ világot pedig, mint ezen egység’ adaequula manifest atioját. 
Ezt mondja: „Az ész önmagában tekintve, vagy a tiszta gon
dolkozás az Isten’ manifestatioja 's minden lét s megismerés 
elve.“ (Lichlenfels. Auszug’stb. 192. lap.) Nemde, igen szép?

A. NTem tudom, mi benne a’ szép. Hallok ugyan szavakat, 
de úgy látszik, azok egy részegtől jónek ; mert semmi okosat 
nem veszek észre bennök.

82. §. Ph. Mindjárt másképen fogsz fütyülni, te simplex!
Sch el ling (Fridiik) ezt tanítja: „Az Istent illetőleg meg kell 

különböztetni az ő léteiét, ’s e létei’ alapját, u. m. a lenné 
szelet az Istenben.“ (Látod! milly finsmul distingvál, s halld

t o v á b b . )  , , E ’ m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n é l  f o g v a  m in d e n  r e a l i t á s ’ b a s i s a  

a z  é r t e l e m n é l k ü l i ,  a z a z  a’ chaos. D e  a z  Isten’ vágyának azon 
erejénél fo g va , miszerint önmagát szüli ( j ó l  v ig y  á z z a t o k , e z  

valami magas : Önmagát szüli/) , a z  é r t e l e n m é l k ü l i b ő l  — a ’ s ö t é t 

b ő l  ( m e r t  tudnotok kell, hogy a' chaosban iszonyú s ö t é t  van, 
ott még egy bádog istállólámpa sem türetik) származik az értel
mes, a’ világosság. A’ világosság’ kifejlése lépcsőnkint megy. 
E szerint minden származott lény bir:

1) léttel csupa alapban, azaz a’ teremtmény’ önakaratiá- 
v a l; és

2) értelemhez kapcsolt vagy értelemképeni léttel, a z a z  

egyetemi akarattal. — .'Mar ezen akarat az emberben, valamint 
az Istenben, eredetileg egy ugyah ; mert ember és Isten szelle
mek (vigyázzatok: az ember és Isten szellemek!): de ezen 
egység az Istenben eloszthatallan, az emberben elo zfhuló ’stb.“ 
(Licbtenfels, ugyanott, 176. lap.) — Schelling tehát az Isten’ 
immanentiáját a’ dolgokban, ’s az Isten’ leendéséta’ világban he
lyezi; miáltal a’ matériát (a" kijejletl Istent) a’ kifejletlen is
tenségnek felibe rendeli. (Ugyanott, 180. lap.)

Hallottátok? Nem földfelettileg finom, fenséges, igenigeit 
világos e mindez? — Tovább

33. §. I'ichte (Ján.) „az isteni gondviselést morális világ
rendnek ny ilatkoztatta, ’s ez az Isten maga.“ — (Tehát az Is
ten nem egyéb mint a’ világrend! ezt bizonyosan egy tkeologus- 
tól sem hallottátok!) — Továbbá azt mondja a’ fenséges Fichte, 
hogy az Istennek nincs sem Öntudata sem személységc. — Igen 
természetesen! mint csupa világrendnek egyikre sincs szüksége. 
(Lichlenfels, ugyanott, 171. 172. lap.)

De egy későbbi Fichte (Immánuel) a’ személységet mégis 
kikémlelte; mert azt állítja, hogy az Isten’ személyiségét eleve
nen tudja szemlélni, mint ezt Csaplovics a’ 73dik számban már 
elbeszélte nektek. ’S én hiszem, mert Fichte egyike a’ legújabb 
természet pliilosophusoknak.

Nemde? mindez igenigen jjiilosopbiai, igenigen felséges! 
és igaz! Nem tartom meg szavamat, hogy ti a’ philosophiábó! 
olly dolgokat fogtok tanulni, mellyek mellett fejeteknek is szé 
dűlni kell ?

34. §. C. Ez minden, mit a’ philosophusok az Istenről mond
hatnak ?

Ph. Távol légyen; de ez a’ legnjabb, tehát a’ legjobb. Ki 
még most sem isméri tökéletesen az Istent, igen ostobának kell 
lennie.

C. De mennyre-földre kérem! komolyan beszel e ön, 'agy 
csak tréfál?

Ph. Mi jut eszedbe? A’ valódi philosophus soha sem tré
fál. Tehát még ez sem elég neked? Mindjárt még többet fogaz
hallani.

C. Több mint elég! Köszönöm a’ többit. Mert ki nekem 
,v bal-alagaágokal képes komolyan elmondani: ar Istennek »*- 
,-a van, iTnmagát izü ln i;  m .leri. kifejlett l i l e ,  még 
'fejletlen ü tem e, is Utcaik; a . Mennek sem «..Inda., nem .re 
é l, ség« nincsen; ar Isten .rem él,sége aaemlelhelo; a nem- 
iböl-leremtée srörnyú rendőrén -  ha valaki ...Inl V e.inra 
, Malin CSrárad. 72. 73. se.) képe. nr lilén  lelkem! be.rel- 

ért ar emberével vsak üssre is l.anonlitam ; e srer.nl arl 
regélni: valljon 's m ill, érzékéi vonnak ar Isién,«k '. vallj., 
teremtés’ munkájában nem farad, e «12 -  ha veJak, -  mon- 

,m _  „ekem eren b a lg a s á g o k a t , cren Ienk.ro,„la.nk.l
in, Ü t m e i é , e l  mondhatja «1: atUI éPe .  .«mmH aem akarok 
múlni, annak legkevesebbet aem hl.rek lobbe. meri fe .
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t e b b i e k bői l á t o m ,  h o g y  a z  a ’ b o l o n d o k  h á z á b ó l  e l s z o k o t t  ő r ü l t .

Bátya! egyet értesz e velem*?
A. Tökéletesen! Pb. ur mindazokra, miket nekünk eddig a 

philosophiából beszélt, az istenről tartott utóbbi előadása által a 
balgatagság’ koronáját föltette. I l ly  philosophiát nem akarok ta
nulni , ha soha sem fognék is miatta gazdasági intézetbe föl
vétetni.

C. Én sem. — Lassan! atyánk jő.
35. §. Az atya.  Kedves Pb. ur! Én a’ mellékszobában 

mindazt figyelmesen hallgattam, mit ön fiaimnak előadott mint-a 
bölcseset]' qüintessentiáját. Én tanulmány imát a logicáig végeztem, 
a’ philosophiát nem hallgattam, mert haza kellett mennem, a gaz
daság’ vitele végett, t  rés óráimat most is részint könyvek részint 
folyóiratok’ olvasásának szentelem, 's örülök mindig, valahány
szor uj fölfedezést vagy találmányt hallok. Még a’ csillagászok’ 
fölfedezéseit is becsülöm, mellyeket ők az ég’ ködfoltjaiban; 
a’ természetbúvárokéit, mellyeket ezek a’ bogarakban időről 
időre tesznek, mivel általok az ember’ valódi tudásának köre 
tágul, jóllehet semmit sem hoznak a’ konyhára. Annál kedve- j 
sebbek előttem más, az embernek hasznos, sőt szükséges fiir- 
készetek és fölfedezések. — Mert számtalan szükségek és min- j 
denféle viszontagságok legállhatatos'abb kísérői az embernek, 
bölcsőjétől fogva sírjáig. Amazoknak kielégítésére, ezeknek — 
a’ mennyire lehet— ártalmatlanokká tételére öt érzékünk eszünk
kel együtt sem elegendő. ’S meg vagyok győződve, mikép az 
ember’ élete alig terjed annyira, hogy csak a’ rá nézve legszük
ségesebb tudományokat is megtanulhassa; következőleg a’ csu
pán hasznosra ’s arra, mi az élet szépítésére szolgál, kevés 
idő marad.

Mit szóljak most már azon tudásról, melly se’ nem szük
séges, se’ nem hasznos, sőt még földerítésre sem alkalmas; a’ 
mellett pedig igen bizonytalan, ingatag, sőt kalandos is — tehát 
csupán nevetséges? Illyennek tartom az ur’ transcendentalis . 
phüosophidjdt, melly csodálatos vegyülete az eszlelenscgnek, 
zavart fejekben született, ’s az úgynevezett inanis loquacilutis 
emberek által ápoltatott, kik míg másokat bölcseségre akarnak 
tanítani, szántszándékkal homályosan és zavartan írnak. — Mi
dőn Csaplovicsnak eziránli satyráit, a’ 70—73dik számokban, 
olvastam, előadásai részint valótlanoknak, részint túlságosak
nak tetszének. De az ur’ leczkéi meggyőztek felőle, hogy ő 
csakugyan teljes valósággal satyrizált. Mert mindaz, mit öntől 
hallottam, még a’ v a ló d i's közvetlenül semmi hasznot nem ho
zó isméretek’ terjesztésére sem szolgál, annál kevesbbé a’ hasz
nos és szükséges tudáséra. Én a’ természetphilosoplxusok’ min
den tanjait henye fejek’ merő ’s puszta agyrémeinek találom, 
mellyek csak azt. bizony ítják, hogy az úgynevezett philosophusok 
nyomozódásaikban egész’ az őrültségig tévedhetnek , ’s képesek 
még az imádandó legfőbb lényről is illetlenül, sőt vakmerőén 
beszélni. Vajha e’ letldolog az anthropologia’ — az ember’ ter
mészettörténete’ — egyetlen gazdagulásának tekintetnék L

F i a i m ’ g o n d o l k o z á s á t  t e h á t ,  k ik  ö n t ő l  s e m m i t  s e m  a k a r n a k  

t ö b b é  t a n u ln i ,  t ö k é l e t e s e n  h e l y e s l e n e m  k e l l ;  s ő t  m e g  s e m  e n g e d 

h e t e m ,  h o g y  ön  a z o n  t i s z t e l e t e s  f o g a l m a k a t ,  m e l l y e k e t  ő k  a ’ l e g 

fő b b  l é n y r ő l  a h i t t a n b ó l  m e r í t e t t e k ,  l e g m e n l h e t l e n e b b ü l  m egfer- 
lö ztesse; m ert m indnyájunk\ f ö ld i  boldogsága cl rendtől, 

erénytől s az emberi társaságban lé tező  er köles is ég tő i fü g g , 
m indezek ’ a líjjja  ped ig  a z  Is te n  irá n ti  tis z ta  h i t !  E n n é l f o g v a

kérem önt, menjen vissza azon magas iskolába, mellyből ide 
jö tt, vagy a’ hova akar.

P h. Bene! optime! Odi profannm vulgus el arceo. (K im egy.)

Minek füle van, liallja! 35ixi! —

B é c s ,  november’ 5kén 1838. Csaplovics.

E l e g y .

J u t a l o m f e l a d á s  a’ p a p i r o s g y á r t ó k n a k .  Chemiai 
próbálatok által Francziaországhan már annyira mentek, hogy 
minden nyomtatott vagy beirt papirost festékétől vagy téntájától 
ismét olly tökéletesen meg tudnak tisztítani, miszerint rája újó
lag nyomtatni vagy írni lehessen. Ez természetesen legnagyobb 
visszaélésekre adott alkalmat, mind az ország’ mind egyesek’ 
kárával. Nevezetesen sok bély egpapiros a’ régibb irattól meg
úsztatott ’s uj oklevelekre használtatott. De különösen a’ keres- 
kedőség veszedelmes visszaélésektől fél e’ próbálat miatt; ugyan
is minden vállólevél tetszés szerint másíttalhalik meg; sőt már 
adták is magokat elő esetek, hogy kereskedők’ levelei, miután 
egész tartalmuk az aláíráson kívül kiáztattatott, kötelezvényekké 
változtattak által, mellyeket magoknak az aláiró-kiadóknak is va
lódiakul kellett elismérniek. A’ franczia pénzügy minis er most az 
ország’ és kereskedés’ érdekében szükségesnek lat la 30 ezer 
frank jutalmat tenni fel olly papiros’ készítéséért, melly minden, 
a’ rajta lévő irat’ kivitelére teendő chemiai próbálatnak ellentáll- 
jon. Létezik ugyan már egy kitörölhellen chinai tinta ; de ez csak 
a’ magányos polgárt, nem pedig az országot, óhatja meg károk
tól. Azonban a’ minister azt is tetszésökre hagyá a’ papirosgyár- 
tóknak, hogy — ha ugyan nem képesek olly papirosany agot ki
állítani, melly minden hasonló meghamisítást lehetlenítene— ké
szítsék azt úgy, miszerint egy jelképet (vignette) vehessen föl, 
me’lly egyszersmind kitörölhetlek ’s kiétethellen tintából van. E’ 
jelképpel az alkalmas papiros igenis teljesen óva lesz; mert a’ 
chemiai ázadék az oklevél’ iratával együtt szükségképen a’ jel
képnek is egy részét, t. i. a’ feloszolhatót, kivenné; ennek pe
dig isméti helyreállítására nemcsak legnagyobb mesterség kiván- 
tatnék, sőt teljes lehetetlenség volna azt észre nem vehetővé 
tenni; minthogy a’ jelkép’ hamisított, részének a’ feloszolhatlan 
résszel ismét úgy össze kellene köttetnie, mint az csak az egész
nek készítésénél lehetséges.

F. évi julius’ lökán halt meg az-ernstbrunni farában Alsó- 
Ausztriában Dornberger  György napszámos, ki 130 éves kort 
ért. Zierotitzban (Morvaországban) 170Sban született, már VL 
K á ro ly  császár’ idejében a’ savoyai Kugen herczeg alatt mint 
rakszolga (Packknecht) volt alkalmazva ^hevenhüller-ezredben, 
későbben lovász volt az ernstbrunni urodalomban, ’s csak 100 esz
tendős korában házasodott meg. Külseje öregségében is csak ke
veset változott, mindig egészséges volt és kivált utolsó 9 esz
tendejét minden bú ’s gond nélkül töltötte, imádkozván a’ felsé
ges Császárház’ javáért, minthogy 1829^ évi julius’ 12ke óta O 
Felsége’ külön pénztárából életfogytig mindennapi kegyelemado
mányt nyert.

A’ Jo u rn a l du  Commerce  szerint B eslav  Károly ur’ fia’ mű
helyeiben próba tétetett egy uj gőzkallannal, mellynek kettős ér
deme abban áll, hogy nincs kitéve szétpattanásnak ’s hogy füs
tölés nélkül működik.

P o zso  uyban.
A la p í t á  é s  s z e r k e s z t i  Orosz Jó zse f.  —  N y o m t a t j a  i f jab b  Schm id  A n ta l.
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Gozkocsizás és gdzerőmüvek.
A' berlini Haude- és Spener-féle hírlapban következő pri

vát közlemény foglaltatik Londonból: „Itt majdnem általában 
azon véleményre látszanak jőni, hogy nem lehet már távol az 
idő, mellyben a’ gőz által mozgatott nyilványos járművek a’ 
vasutakat egészen nélkülözhetőkké leendik. Lettdolog, melly 
régóta tudva van, de, úgy tetszik, egészen kiment az emléke
zetből, az , hogy már 1829dik évben Goldsworthy Gourney ur 
Londonból Bathba ’s vissza ön-feltalálta gőzkocsin ment. Későb
ben a’ londoni országutakon láttatott 1831 ben; az ezekre fel
ügyelő emberek’ gyalázatjára legyen mondva, olly nagyok voltak 
azonban a’ nehézségek, mellyekre talált, névszerint a’ tetemes 
töltéspénzek ’s a’ szántszándékkal utjaba gördített akadályok mi
att, hogy miután a’ kocsi nagy tetszéssel négy hónapig járt, gaz
dája e’ vállalattal felhagya. A’ találmány’ derék lélesilhetése’ ’s 
alkalmazhatósága’ bizonyságául azon lettdolog terjesztetett az 
alsóház’ biztossága’ elébe , hogy „Gourney ur rendesen 12 (an
gol) mérföldet haladt egy óra alatt, ’s a’ legnagyobb gyorsaság, 
mellyet kocsijával elért, óránkint 20—30 mérföldre ment.“ Bi
zonyos Olge ur is készített gőzkocsit, ’s első próbatéte egy uta
zás volt Londonból Southamptonba, 70 (angol) mérföldnyire, 
melly alkalommal „némelly helyeken 32—35 mérföldet tön órán
kint.“ Egy halomra ment fel, melly 1 lábtól 6ig emelkedett, és 
pedig óránkint 16 */„ mérföldnyi gyorsasággal, ’s a’ lohdoni utón, 
utazókkal egészen megrakott jármüvével, 2 4 mérföldet haladt 
óránkint. Stone ur azt mondja, hogy „36 személy szállíttatott 
egy kocsin.“ Az erőmű ötszörié többet húzott saját terhénél, és 
pedig 5 — 6 mérföldnyire egy óra alatt, részint dombnak fölfelé. 
,,Farey  mérnök ur’ számítása szerint a’ gőzkocsik rövid idő múl
va h a r m a d á é r t  f o g n a k  j á r n i  a nna k ,  mit  a’ m o s t a n i  
k ö z ö n s é g e s  k o c s i k  f i z e t t e t n e k  m a g o k n a k ,  ’s g ő z 
ze l  sokkal gyorsabban történendik az utazás, mint bármilly gyors 
l o v a k k a l . “ El nem mellőzendők azon következtetések, mely- 
lyeket az alsóház’ biztossága húzott: „1) kocsik közönséges or
szágutakon egyremásra 10 mérföldnyi gyorsasággal haladhatnak 
óránkint; 2) e’ gyorsasággal mindenkor 14 utazót szállítanak ;
3) terhök, az erőmüvet, szenet, vizet és szolgálatot beszámít
va, kevesebbet nyomhat 3 tonnánál (6000 f .) ; 4) hegy nek töl 
és le , nagyobb emelkedettségnél is , könnyen és teljes biztos
sággal mehetnek; 5) minden veszélytől tökéletesen mentek az 
utazókra nézve; 6) ha kellőleg vannak elkészítve, nem ártal 
masok a’ közönségre nézve; 7) gyorsabb és olcsóbb szállítóeszkö
zül fognak szolgálni, mint a’ lószekerek; és 8) minthogy nagyobb 
szélességű kocsinyomot hagynak magok után, mint más kocsik, s 
minthogy az országutak nem romolnak úgy, mint a lópalkok áltál 
közönséges vonószereknél: az utak ama kocsik alkalmazásánál 
sokkal jobban fognak kiméltetni, minta mellyeket lővak hoznak. 
Én önnek figyelmét annál inkább iparkodtam e tudósítasra*fordita 
ni, mivel e g y e d ü l  a’ v a s u t a k ’ irányának, tekintet nélkül azon 
kárra, mellyet a’jelen érdeknek okoznak, annak kell lennie, misze 
rint a’kereskedés’belső összeköttetései némelly kevés monopolis
ták’ kezeire játszassanak, ’s mivel, azon tömérdek előmenetelek

nél fogva, mellyek naponkint a’ tudományban ’s a' gőzerőmüvek 
használatában tétetnek, meg vagyok győződve, mikép előre mond
hatom , hogy elébbutóbb a’ gőzkocsik, melly ek sokkal kevesebb 
költségekkel járhatnak, mint a’ vasúti kocsik, nyilványos eszkö
zeivé lesznek a gyors szállításnak. E’ tárgy mellett maradván, 
önnek figyelmét még egy f o r g a t  ó - g ő z e r ő m ú r e  kell irányoz
nom, melly Skócziában maris kiterjedt használatba jött. Ê  ame
rikai, nem rég Aagybritar.niába behozott, találmány, melly az 
első alkat nagy olcsósága s munkásságának egyszerűsége által 
felette ajánlatosnak ígérkezik. Máris több illynemű erőmüvek 
készíttettek, mellyek tökéletesen megfeleltek czéljoknak. Hej.- 
bur/i ur, mezei gazda Keleti-Lothian grófságban, tetemes siker
rel alkalmazd azokat egy cséplőgépednek mozgásba tételére. 
Rnlhven urnái, egy jeles mérnöknél, dolgozik illynemű erőmű, 
mellynek sikeréről ő maga következő bizonyítványt ad : „Az erő
mű két gyalugépelyt, két furóeszközt, hat esztergályt (mellyek 
közül egy 4—5 lábnyi lioszú öntött aczélcsovet fúr ki, mellyek’ 
átmérője körülbelül 1 hüvely knyi), két köszörűkövet; egy gémes 
kutat, melly a’ vizel 20 lábnyi magasságra emeli ’s az üstbe bo
csátja, ’s egy pörölyt hajt, melly körülbelül 40 ütést tesz egy 
órapercz alatt, ’s mindez olly mennyiségű szénnel történik, melly 
12 —15 shillingbe kerül hetenkint, ’s melly mellett az erőmű né
ha 18 óra hoszig szakadatlanul dolgozik napjában.“

Észrevételek
Sismondinak statistical kivonatából húzott némelly következtetésekre 

és czélzásokra.
(Vége.)

Hazámban is akadtam olly tanulatlan emberekre, kikről a’ 
szerkesztő ur azt állíthatná, hogy izomerejüket leikok rovására 
fejtegették ki, kik sem Írni sem olvasni nem tudnak, mégis olly 
természetes ésszel bírnak, hogy az, ki a philosophiát minden 
ágazataival kitanulta, sok tárgyakról józanabb, helyesebb Ítéle
teket nem hozhat: ellenben olly kényen-kedven nyvelt ’s tálán 
oskoláikat eminentiával végzett urakat ismértem, kik noha kül
sejükre nézve kiművelteknek látszottak, de a lelki mii'élt* ,, 
ben buták ’s törvényhozói tulajdonokkal, vagy ollyanok’ válasz
tásában kivantaló isméitekkel ’s ebben-egyedül a’ magok meg
győződése szerint eljárni nem birtak. Nyilván illy tapasztaláéból 
menté a’ Közönséges Újság' Írója is a’ 283dik számban lissabo- 
ni czikk alatt azon észrevételét, hogy nem mindig az ország’ 
nagyai teszik a népesség’ jobb részét. -  Innen bátor vagyok 
azon következtetést huzni, hogy Sismondinak statistical kiszá
mítása a’ fölvett thernára nézve meg nem áll; mert a’ józan esz 
különös isteniajándék lévén, azt a’ természet minden rangra ’•  
birtokosságra való tekintet nélkül osztogatja ), s abból a Vl „ 
javakban szükölkődót ki nem zárta. De azt sem hiszem, hogy

»4 lev tehát legjobb lenne az ész’ kiművelését *’ jó 
J zárjuk be oskoláinkat, hisz a’ természet az észt -

’s birtokosságra való tekintet nélkül osztogatja. >o^ f% trk  ̂
kodás a’ XIX. században!
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ama’ szegény embernek, ki kézi munkája ulán élősködik, úgy 
el volna ezáltal lelke ’s esze foglalva, hogy másról mint élelme’ 
keresésének módjáról gondolkozni ideje nincs. ]\em akarok 
én az ellen sok példát előhozni, hiszen a vargát is azok közzé 
számító S. ur; tudjuk pedig, hogy Hans Sachs vargalegény 
volt, ’s későbben hires versköltő lett; tudjuk, hogy ama híres 
Franklin Benjamin, ki a’ villanyfogót feltalálta, szegény szü
léktől származó szappanos legény volt, ,’s atyjának gyertyákat 
segített mártogalni, utóbb annyira kifejte lelki tehetségét, hogy 
az oxfordi egyetemben törvények tanítójává választatott, kit, mi
dőn a’ franczia academiába bevezetnék, J) Á lambert  e szavak
kal üdvözlő: „Eripuit coelo fűimen,* sceptrumque tyrannis“ ; ki 
mint a’ pensylvániai statusok’ elnöke köz tiszteletben végzé pályá
ját*}. Francziaország’ históriája a’ legközelebbi fél század alatt 
számtalan példákkal szolgálhat. — Ilogy a’ mezei gazda, ki szin
te izomereje által keresi kenyerét, annyira el volna foglalva há
zi gondjaitól, hogy midőn nyomtat, vagy az eke’ szarvát tartja, 
már azzal lelke is el volna foglalva, ezt a’ józan ész meg nem en
gedheti; mert a’ lélek még akkor is, midőn a’ test elfáradva ’s álom
tól elbágyasztva tehetetlenségben tesped, nem nyugszik, hanem ál
modozásokban munkálkodik, ’s mutatja éberségét: annyira azon
ban csakugyan megengedek S. urnák, hogy a’ szűkölködő állapot 
az észnek tehetségét ’s az elmét nyűgben’s börtönben tartja — ’» 
ez az, a’ mi kínos benyomást okozhat az emberbe, hogy e’ 
miatt sok talentum eltemetve hever; ez az, a’ mi kívánatossá 
és szükségessé teszi a’ népnevelő-oskolákat —  látjuk, hogy csak 
olly országokban fedeztetnek föl a’ természet’ titkai, hol a’ nép
nevelésre nagyobb gond fordíttatik; onnan jönnek a’ korunkbeli 
találmányok, hogy p. o. a’ gőz’ erejével a’ víznek folyása ellen 
hajókázni ’s több efféléket eddig lehetlennek tartottakat lehető
vé varázsolni lehet. — Minél többen folyhatnak tehát be a’ köz 
.dolgok’ elintézésébe, annál több talentumnak adatik alkalom a’ 
megismerésre, ’s annál tökéletesebb dolgozatot lehet azokból 
készíteni. Melly állításomat azonban csak a’ józan értelemben 
venni kívánom. A’ mi tovább a’ felfogott észrevételnek hazánkra 
való alkalmaztatását illeti: itt épen nem lehetek egy vélekedés
ben a' szerkesztővel; mert csak arra emlékeztetem, hogy őseink 
ezer év előtt, midőn ez áldott alkotmányunknak talpkövét letet
ték, sem írni sem olvasni nem tudtak, mégis ollyat alkottak, 
melly mai napig is fenáll: e’ régisége elég bizonyítványul szol
gál arra, hogy rósz nem lehet. — De későbben, még lí. Ulász
ló' idejében is, a’ törvényhozók közül csak kevesen tudtak Írni, 
olvasni, mert az ország’ bírája, Erdély! vajdája , ama’ nagyem
lékezetű hős Hunyady János és több zászlós urak még csak 
tulajdon neveiket sem tudták aláírni (melly vad azonban Fonta- 
mn és Mubillon bizonyításai szerint nem csak a’ magyarországi 
nagyokat illette, hanem az akkori szünet nélkül tartó háborúk ’s 
nyugtalanságok miatt azon kornak bélyege volt): mégis olly tör
vényeket hoztak,, mellyek mai napig nagy részben helyt álla
nak. Kár volna tehát, azokat, kik nálunk a’ köz dolgok’ elin
tézésében szavazattal bírnak, azért, hogy a’ sors őket gazdagok- 
nak, gondnélkiil ejélhetőknek nem sziiletteté, a’ józan eszüek’ 
sorából kihagyni, kik különben ezen jogukat csak olly alkalom
mal szoktak gyakorolni, midőn a’ tisztviselők’ vagy az ország
gyűlési követek választása fordul elő ; kiknek az igazi hazafiúság- 
s erény es erkölcsiségnek, melly a’ követnél a’ legdrágább kincs,

*) íme meg van oldva a’ titok! Ha költőt kíván valaki képezn 
uabol, csak varrasson vele czipöt; politicust pedig legbiztosab- 

an ne\L ónk, ha valakit szappanfőzésre tanítunk. ’S valóban 
hazánkban sok olly becsületes embert látunk a’ politicával fogla
latoskodni , kihez jobban illenék a’ szappanfőzés. A’ szerk.

megismerésére elégséges eszök vagyon; de igazságtalan volna 
azért is , mert ha a’ szerkesztő ur visszaemlékezik Magyaror
szág’ históriájára, tudni fogja, hogy 1715. év előtt nem lévén 
hazánkban állandó katonaság, ezek voltak hazánk’ védelmezői, 
’s ezeknek ősei önvérökkel szerezték e’ jogot késő onokáiknak. 
Kár volna végre még azért is , mivel ezen jognak becse a’ ki
rályhoz, hazához és a’ constitutióhoz vonzó szeretetet neveli, 
ezek’ számát pedig nem fogyasztani, sőt inkább szaporítani ajánl
ja az igaz hazafiúság’ *). — Hogy e’ joggal való élés néhol kicsa
pongásra fajult el, azt az igaz hazafiúnak nem fájlalni még akkor 
sem lehet, ha ez mint acliőnak reactiója, annyival inkább, ha 
puszta szenvedélyből történt: de azért e’ módot kárhoztatni nem 
kell; — legfájdalmasabb az, hogy ehhez eszközül a’ demorali- 
zálas használtatott, minthogy ez minden tekintetben veszedel
mes. — De ennek megzabolázásáról a’ bölcs kormány a’ tör
vényhozás’ utján bizonyosan gondoskodni fog.

Kevésbbé lehet Századunk’szerkesztőségének azon botlását 
szó nélkül hagyni, mellyel constitutiónk’ systemáját támadja meg, 
ócsárolván azt, hogy nálunk az országgyűlési követeknek utasí
tás is adatik, mellyhez azok magokat szorosan tartani kötelesek **). 
— Ha már az illy utasítás’ készítésének módját vesszük tekintetbe, 
hogy az teljes nyilványossággal történik, ahhoz mindenkinek, ki 
arra jogosítva vagyon, tanácsával hozzájárulni lehet, -’s illy taná
csok közül az a’ győző, mellyet a’ többség, vagyis az ész’ aris- 
tocratiaja***) legjobbnak fogad el — hacsak azt is tagadásba hozni 
nem akarjuk, hogy több szem többet lát — meg kell arról győ
ződnünk, hogy e’ mód biztosabb utat nyit a’ jónak, a’ hasznos
nak, a’ közérdekű dolgoknak kifejlésére, mintha ez egyes sze
mélynek akár mély belátására, akár morális tehetségére bizatik ; 
mert az ember nincs gyengeség nélkül. — A’ múlt diaetáról is 
tudnék olly adatokat felhozni, miszerint a’ kövei megfelejtkezvén 
arról, hogy ő csak küldőinek orgánuma, inslructióját magányos 
nézeteinek alárendelte, mivel onnan talán individualitására nézve 
kedvezőbb jövendőt jósolhatott magának. — Az 182° -iki 3ik czikk- 
b-en nyilván kijelentetett elv: „quod felicitas Regis etRegni exa- 
cta Legum observantia et incolumitate nitalur, atque si Juribus 
seu Regis sive Regni Statuum quidpiam decerpatur, Legum et 
legális systematis compages saeculorum usu roborata subruenda 
sit“ — nyilványos Útmutatásul szolgál arra, hogy nem az a' tö
kéletes tulajdonságokkal ékesített országgyűlési követ, ki hízel
gésből fitogat a’ trónhoz hivséget, és az önkény’ ulját simogatni 
iparkodik, hogy a’ kegyelmek’ forrásánál kedvezést nyerjen, ha
nem az, ki a’ királyszék iránti hivséget tántoríthatlan hazafiú- 
sággal párosítani ’s a’ fen kitűzött korlátokat szeplőtelenül fen- 
tartani törekszik ****). Pozsonyban, October’ 25ikén 1838.

Olgyui Gáspár.

* ) Ki e’ sorokat olvassa , a’ nélkül hogy az én és Sismondi’ állítá
sait ismerné, nem gondolná e , hogy mi a’ szegényebb osztályt 
egy Bertalan-éj alá akarjuk vetni? Éljen a’ józan felfogás ! —

A’ szerk.
**) llly  embertelen, a’ levegőből kapo.tt vád komoly feleletet nem ér

demel, mivel minden, ki olvasni tűit ’s az olvasottat csak némi
leg felfogni képes, óvandja magát, soraimból illy képtelen követ- 
keztetményt huzni, miután ott az utasítások’ adása egy szóval 
sem gáncsoltatik. ügy látszik, a’ vádoló honfi, midőn e’ sorokat 
irá, szinte azon irigyelhető helyzetben volt, mellyet ó a’ tör
vényhozásra’s utasítás-adásra elegendőnek tart: „midőn t . j .  a’ 
test elfáradva ’s álomtól elbágyasztva, tehetetlenségben tesped, 
’s a’ lélek álmodozásokban munkálódik.“ De hiszen mi jobbat vár
hatni egy értekezésben, melly nem egyéb a’ tanulatlanság’ hig 
apológiájánál. _ A’ szerk.

***) E’ szerint a’ többség ’s az ész’ aristocratiája synonimum !
A’ szerk.

Valamint én nem foghatom meg, hogyan lehessen e’ szép tirá
dákat állításomra illeszteni, úgy hihetőleg Sismondi sem tudná, 
ha ezen értekezést francziára fordítva olvasná, ’s a’ kaczagástól
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Szép köszönet a’ szerkesztő urnák.
Nem köszönhetem eléggé önnek azon szívességét, mellyel 

velem Ploetz urnák az én philosophiám felőli nyilatkozását köz- 
lötte; mert, miután én a’ Hírnökön, Jelenkoron és Ismertetőn 
kívül a’ magyar szellemszikrákból épen semmit sem látok, ön 
jósága nélkül kétségkívül ezen derék vHlanytelep’ hatalmas pat
tanása is hallatlanul zúgott és robogott volna el mellettem. Ön 
nekem e közlés álfal igen hasznos mulatságot szerzett, mert 
abból a’ következő fontos dolgokat tanulom:

1) Hogy a’ mi édes hazánkban is , hála érte a" magyarok’ 
jóságos Istenének, vannak még igen derék koronapraeten- 
densek, azaz transcendeutalisták, kik mindenen olly igen vité
zül á l  tudnak ugrani. Hlyen Ploetz ur is , és ha valahol király
ra lesz szükség, őt minden felakadás nélkül bizton meghívhatni; 
ő hasonlíthatlanul fogja országát kormányozni. Quod faxit Üeus, 
ut fiat proxime! — Tőle tanulom:

2) Hogy „statisticát Írni“ és „világokat alkotni“ — ez u- 
tóbbiakat akar semmikből vagy monasokból, akar tüzes coineta- 
farkokból, akar szélpuskába szorított és sűrített levegőből — 
egészen 's ugyan-egy. Úgy hogy a’ ki hibátlan statisticát nem 
tud írni, az nem is kívánhatja, hogy a’ világgyártók mindig csak 
tartós és solid munkát készítsenek.

Nóta. Az egész természettörténet nem mutathat olly vál
tozékony lényt, olly egy chamaeleont, nfillyen a’ statisticának 
tárgya. A’ mi itt tegnup igaz volt, ma már nem az. Sőt mit 
mondok? órák, perczek elegendők, azon változásokat tenni. A’ 
ki tehát egy egészen hibátlan, tellát tökéletes statisticát akarna 
Írni Ploetz ur’ eszméje és kívánsága szerint, annak

a) mindenütt jelenvalónak, vagy legalább is mindent tudó
nak, azaz Istennek, kellene lenni; mi pedig nem csekélység.

b) Az egész-statisticát annyi idő alatt, mennyi egy puska’ 
megtöltésére ’s kilövésére szükséges, vagy legfőlebb egg minutuin 
alatt á-tól z-ig nem csak le kellene Írnia, hanem ki is nyomat
nia, ’s valamennyi példányt még ugyanazon perczben eladnia. 
Ugyde ehhez ismét mindenhatóság kívántatik, tehát Isten; én 
pedig ez, fajdalom , nem vagyok. És igy könyvem' hibái is csak 
egy nem-isten’ hibái, miben velem, gondolom, minden nem-phi- 
losophus egyet ért. Philosophusoktól, névszerint Ploefz úrtól, 
ennyi engedékenységet nem várhatok, mert a’ philósophusoknak 
egészen más egyéb dolguk van, mint hogy stalislicával ’s a’ sta
tistical hibák’ megbocsátásával vesződjenek.

Továbbá még azt is tanulom Ploetz úrtól:
3) Hogy ha valamelly, különben eszes és okos ember, os

tobaságokat cseveg, ezek nem ostobaságok. — Én tisztelem 
Leibnitzot, mint mathematicust, mint a calculus dillerentialis 
feltalálóját; de midőn ugyanezen Leibnitz a világcsinálásra, pa- 
sigraphiiára és a’ vallások’ egyesítésére adja magát: már ezt en 
mindeddig balgalagságnak és ostobaságuak tartottam, de ezen
túl nein lartandom.

4) Hogy „stultisare“ és „scrutari“ (vagy: „studere nős
sé“) mindegy. Tehát, ha a’ kerek házak’ valamellyik lakosa azt 
hiszi, hogy ő egészen üvegből van, egy másik magát fejedelem
nek véli és szüntelen’ audientiákat ad, egy harmadik, ábrandja 
szerint general, mindig csak hadi parancsokat firkál ’stb.; mind
ez nem egyéb mint „scrutari.“ — Más szóval: Ploetz ur ezt 
mondja: Már Cicero irá, hogy a’ pbilosophusnak egyik hi
vatása: „rés divinas studere. nőssé“. Ha tehát ezek, t. i. a

ráérne a’, csudálkodásra! — Reményiem, nem csekély tréfát
szereztem a’ Századunk’ olvasóinak e’remek munka’ közlésevéi.

.4' s z e r k .  I

philosophusok, eszöket vesztik és világokat gyártanak, vagy 
épen, mint szemtelen vámtisztek, még az Isten’ személységét 
is le akarják vetkeztetni, akkor ők nem tesznek egyebet mint 
„rés divinas scrutari, studere nőssé.“ —

Azonban én igen kétlem, meg volna e elégedve Ploetz ur, 
ha péld. én az o személye körül hasonló módon akarnék ,,scruta
ri“. Ugyanis nekem legkisebb tudomásom sincs P. úrról, nem 
tudom, hol lakik, valamint azt sem, igaz neve e neki ez a’ 
„Ploetz“ , vagy csak álarcczal van dolgom ’stb. .Már most én 
mindé’ mellett is „scrutari“ akarnék, a’ nélkül hogy Ploetz ur’ 
személyének közelebb ismeretségéhez juthatnék vagy jutni akar
nék, ’s például ezt mondanám :

„Ploetz urnák, ki olly együgyűen, hígesziileg és bárdolat- 
lanúl irhát, minden esetre saját egy emberi alkotmánynak kell 
lennie. Képzelem, sőt bizonyosan tudom, hogy ő délelőtt két 
lábon, délután pedig fején és két kezén jár f mikor enni akar, 
kiveszi gyomrát hasából, megtörni azt nedvvel és szárazzal, és 
helyére ismét visszatolja; léi lábon állva alszik; valljon hány 
érzéke lehet a’ jámbornak? talán tizszerte is több mint nekem. 
Valljon csak egy nagy szeme van e mint a’ cyclopsoknak, vagy 
száz is mint Árgusnak? . . . .  Azt tudom, hogy nagy vagya van 
önmagát megszülnie, igy tehát ő félig már meg lehet születve 
’s kifejlődve, de félig nem“ ’stb. ’stb. —

Mit szólana ugyan egy illy „scrutari“-hoz Ploetz ur? nem 
ezt e: „Jer közelebb, stomphax, ha ismerni akarsz; vagy ha 
nem jöhetsz, ne fecsegj illy dőreségeket össze rólam?“ — Igen, 
de hát mit mondtam én egyebet a’ természetphilosophusokról ?— 
Minden úgynevezett bölcsnek legalább csak annyi belátássá! 
kellene bírnia, hogy a’ lehetőt a’ lehetetlentől megkülönböztesse, 
’s igy ezen utóbbiba ne is ereszkedjék. Miért nem tetszik tehát 
Ploetz urnák az, mit minden bizonnyal ő maga is mondana vagy 
mondott volna? Felelet azért, mert P. ur koronapraetendens.— 
Violino tace. —

5) Még azt is tanultam P. úrtól, hogy egy Helvétius’ és 
egy Epicurus’ mérge trónokat ’s országokat halomra dönte. Ezt 
már valójában teljességgel nem tudtam, különösen hol követhe
tett el Epicurus illy botránkoztalást, álmomban sem tudnám ki
találni. H elvétius, mint gyanítom, Francziaországban űzhette 
boszorkány ságát, ’s ez nekem ismét a’ legislegnagyobb újság; mert 
én részemről mindenkor azon hibás véleménnyel voltam, hogy 
a’ francziá’knak talán több okuk volt a’ számvetés és „az embe
rek’ szelleme“ mint Helvelius’ „Esprit de l’h<imme“-ja ellen pa
naszkodni. — Végre

6) Azt is tanultam P. úrtól, hogy a’ termésaetphilosopliusok 
igen hasznos dolgokat is fedeztek fel. ítészemről mindeddig, 
becsületemre mondom , egyetlenegy hasznos igazságot sem ta
nulhattam tőlök; ezért is igen-igen kérem ezennel P. urat, ne
vezzen meg nekem csak egy illyen, bár nein épen hasznos, de 
legalább a’ való tudomány’ előmozdítására szolgaló igazságot, 
miilyen péld. az astronomiai vizsgalatokban a' hold- foltjairól, 
vagy a’ természettudományiakban az ázalékférgekrol szóló st. 
elT. — Lehet, hogy P. ur Kunt' fanjával „az időről és térről“, 
miszerint ts i. ezek csak gondolatinknak puszta formái, minthogy 
mi mindent* csak időben és térben gondolhatunk, fogna előallani; 
de ezért előre is köszönetét mondok; mert nekem, még mielőtt 
ezt az iskolában tanultain.volna, sem jutott soha is eszembe, hogy 
eo-y pár -  mérföldet, a’ nap felé számítva, vagy egy par he
te ik é t zsebembe dugjak , -  valamint arról -e.u kételkedtem 
s o h a ,’hogv vagyok, mielőtt az arany cogxto: ergo sum-ra 
megtanítottak volna. Hiszen szín nélkül sem képzelhetünk aem- 
mit, noha legkevesebbé sem tudjuk, mi a’ síin. így tehat az

%
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időről és térről most is csak annyit tudok, mennyit Kant tanja 
előtt tudtam, azaz semmit.

Ezekből látja ön, kedves barátom, hogy a’ Ploetz-féle
hölcseseg közlése által ön az én bölcseségem szélesítésére ‘s 
öregbítésére igen nagy baráti szolgálatot tön. t ogadja érte még 
egyszer legszívesb köszönetemet. Becs, nov. 8. 1838.

Csaplovics.

Könyvismertetés.
iá M a l e r i s c h - r o m a n t i s c h e s  Denkbuch de s  o e s t e r r e i c h i -  

s c h e n  K a i s e r s t a a t e s  ’stb. N e u n t e  Lieferung, és 
P a n o r a m a  d e r o e s t e r r e i c h i s c h e n  Mo n a r c h i e  oder malerisch

romantisches Denkbuch ihrer schönsten u. merkwürdigsten Gegen
den , Gletscher, Hochgebirge, Alpenseen, AVasserfälle, Städte, 
Paläste, Badeörter, Schlösser, Burgen, Ruinen, so wie der in
teressantesten Donauansichten. Mit Stahlstichen nach Original- 
Zeichnungen. ' Z e h n t e  Lieferung. Pesth und Leipzig, Hartle- 
bcn’s Verlag,

Ezen igazi műbecsű és hazai érdekű vállalatát a’ mi derék 
Hartlebenünknek, mellyről lapjaink már több ízben méltó raagasz- 
talásokkal szólották, az egész ausztriai birodalombeli közönség 
olly élénk részvéttel fogadá és ápolá, hogy, mint az itt jelentett 
két füzet’ különböző czíméből látható, a’ mi eleinte csak egy 
szőkébb körű és terjedelmű album készült lenni, az a fent ki
tett t i z e d i k  fűzet’ megjelentével mint az egész ausztriai biro
dalom’ legérdekesb tájainak ’s építvényeinek 60 (jobbára havi) 
küldeményben 180 legfinomabb, angol és német aczélmetszetek- 
ből ’s megfelelő textből állandó pa n o r á má j a  hirdettetik,, mely- 
lyet a’ munkás kiadó három év alatt teljesen befejezni Ígér , sza
badon hagyván részvevőinek az eddig megjelent füzeteket egy
szerre vagy részenkint megvásárlani, ’s előfizetőit havonkint csak 
egy füzet’ átvételére kötelezvén. Egyegy illyen, 3 aczélmetszet- 
ből és 1 — 2 ívnyi textből álló füzetnek ára csak 45 kr. p. p.

A’ jelen két füzetnek tartalma: 1) Gmunden és tava, Sti- 
riában; 2) H a ll , Innspruck mellett, Tirolban; 3) Admonl, 
Stiriában ; 4) Eisenerz, Sliriában; 5) Ü- és Üj-Liechtenslein, 
Bécs mellett; 6) Ströchau, Stiriában. — Az aczélmetszetek 
Ender’ és Barbarini’ eredeti rajzai után a’ legelső angol és német 
mesterektől készüllek. A’ 11 —15 fűzetekben Ígérteinek a’ többi 
közt Buda-Pestnek legmeglepőbb nézetei is.

Érdemesnek tartottuk, e’ nagyszerű vállalatot újólag meg
említenünk, ’s honosink’ figyelmébe, ha csakugyan szükség, 
buzgón ajánlanunk.

Kölcsey Ferencz’ eltemettetése’ ügyében.
A’ Szion  23d. számában, állítólag Kolosvárott irt, Kölcsey 

Ferencz’ magányos viszonyait illető levél’ tárgyában egy czáfo- 
latot közlenek a’ pesti hírlapok — a’ Rajzolatok  is — mellynek 
lényegi tartalma ez: „Azt mondja a’ névtelen közlő: „Egy zsi- 
bongás, mellynek nagyobb része éretlen ifjakbél áll, azt kiáltja: 
fel, Kölcseynek képével a’ Szathmár-megyei terem’ falára.“ Én 
jelen valék Szathmár’ folyó év’ septemberében tartott igen is né
pes közgyűlésében,' midőn Kölcsey’ mellképének a’ megyei te
rembe leendő felfüggesztetése indítványba hozatott, és saját tu
dományom szerint mondom, hogy a’ népes közgyűlésben csak 
három hang emelkedett az indítvány ejlen, ’s a’ három is a’ 
halhatlan férfiú’ érdemeit elismérve, egyedül az illy megtiszteltetés’

szokatlansága felett értekezett. Három hang ellen százak győztek, 
V e ’ százakat merészli a’ névtelen levél’ írója „zsibongásnak, ’s 
nagy részben éretleneknek“ nevezni. — Abból, mit névtelen közlő 
a’ csekei correlatiókról mond, nyilván van , hogy a’ mondott hely
ségben fenforgott dolgokat nem isméri; nem azért pedig, mert Ko- 
losvár vagy inkább S z —N— messze van Csekétől, hanem mert név
telen közlőnek törvényes tárgy nem kenyere; ’s könnyebb egy
két mendemondát leírni, mint törvényes dolgot felfogni, ’s Szath
már megye’jegyzőkönyvéből megismémi azon viszonyt, mellybe 
a’ csekei közbirtokosok (nem jobbágyok) úrbéri törvények’ értel
me miatt jöttek. ’S óriási koholmány az, hogy „Kölcsey’ hideg 
tetemeinek eltakarítlatása a’ csekeiektőli félelem miatt csak tit
kon ment végbe!“ Én két év óta Kölcsey’ háznépéhez tartoz
tam, ’s Csekében valék ama’ szomorú napon is , midőn meste
rein és jóltevőm elteinettetett. Történt pedig ez aug. 25kén, dél
utáni két óra körül, minden pompa nélkül. A’ falusi harang’ jel
adása után egybesereglett nagy, szomorú, csekei néptömeg ren
deltetése’ helyére kiséré a’ hűség kőnyeitől nedves koporsót; ’s 
temetés után templomba sietett, hol az alkalomra készített szent 
beszéd által erősödve, hit’ nyugalmával nézett a’ múlandóság’ 
elébe. — Megemlítenem kell még azon megilletődést, mellyel 
Kölcsey’ halálát a’ vidékiek ’s egész Szathmár megye hallá; 
mondanom kell: miképen Cseke’ vidékéről szokatlan számú 
lakosok szándékozlak a’ temetésen megjelenni, de mivel a’ te
metés a’ szokott 48 ó.ra előtt történt, részben utjokból vissza
tértek, részben, kik a’ temetés’ hírét házaiknál vevék, otthon ma
radtak.' ’S e’ helyett megjegyzem, hogy Kölcseynek 48 óra előtti 
eltemettetése, a’ hidegült testnék közönségesen úgynevezett 
megindulása miatt, a’ csekei bírák’ bizonyítványa mellett történt. 
— Azóta én Csekének több ízben ’s huzamosan vendége valék, 
’s állíthatom, hogy ott legkisebb jele sem mutatkozik azon tisz
teletlenségnek, mellyet a’ szioni czikkely’ írója emleget. — Mind
ezekből nyilván van, hogy ama’ czikkely’ egész tartalma: r á g a 
l o m és k o h o l má n y .  — Pap Endre.ee

E l e g y .
A’ st.-maioi- tengerparton, Bretagneban, egy halász szek

rénykét talált, melly vászonba volt takarva. E’ szekrénykében 
volt egy olvasó, egy scapulare ’s egy irat végintézet’ formájá
ban , alájégyezve pater Elek minorita missionarius a’ hitetlenek
nél,  kelve 1779dik évről. Ez iratban p. Elek ajánlja XV. Lajos 
királynak azon tartományokat, hová az Üdvezítő’ szava még 
nem jutott. E’ kérelem akkor Íratott, midőn Sainte-M arie  vagy 
Sainte-M arine  hajó a’ törés’ veszélyéhez közel volt. E’ szerint 
a’ szekrényke hatvankét esztendeig úszkált ide ’s tova a’ világ
tengeren.

A’ seraingi munkások elhatározták, hogy Cockerill urnák, 
az ipar ’s emberiség iránt igen érdemes férjfiunak, szobrot emel
jenek. De ez hozzájok következő iratot intézett: ,,A’ hírlapok 
’s nyilványos beszéd után értésemre esett, hogy ti aláírást nyi
tottatok, nekem egy szobor’ állítására. Fájdalmasan látom, hogy 
ti olly tervhez fogtatok, mellynek rám nézve nem lehet egyéb 
eredménye, mint hogy engemet a’ világ’ Ítéletének kitegyen, mi 
nekem teljességgel nem tetszik. Kérlek tehát, hagyjátok ezen 
aláírást haladék nélkül abban, ’s ezt szükség’ esetében engedel
messég’ bizonyságául kivánandom tőletek. Szívből üdvezellek 
benneteket. Cockerill John.“

P ozson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schm id A ntal.



A’ század’ szelleme.
Sokat beszélnek a’ század’ szelleméről, ’s e’ szegény szel

lem mindeddig kényök-kedvök szerint hagyá csapongani, saját ro
vására, minden nagyhírű Íróinkat, a’ nélkül hogy nekik felelt 
volna; de el végre zaklattalván mindazon vádaktól, mellyeknek 
tárgyul szolgál, megjelent nekem ez éjjel, ’s nem tudom minő 
szeszélyből, engem választott védelmezőjéül.

Tudom, minő óvakodással kell bánni illy üggyel; ’s illv vé- 
dencz iránt viseltető tekintetből, nem követendem az ügyészek’ 
nagyobb részét; nem engedem át magamat buzgóságom’ tévely- 
gésinek, képzeletem’ röptéinek; azon védeszközökre szorítko
zom, mellyeket ő adott fel, ’s rövid leendek, bár egy század 
mellett szólandok.

Eszreveendi a’ nyájas olvasó egyelőre, hogy védenczem, a' 
tizenkilenczedik század, még fiatal, minthogy csak 17 tavaszt 
látott még; ’s e’ körülménynek, úgy hiszem, kedvezésre kelle
ne bírnia iránta minden részrehajlatlan írót.

Irtózatos, kora’ virágában, feladatni a’ közvéleménynek 
bűnök miatt, mellyek korelőtti romlottságot tesznek fel; ’s azon 
boldog életszakban, midőn az ember csupán a’ legártatlanabb 
örömöknek é l, börtöni Ítélet’ keménységét rettegni, ’s végre 
nyilványosan republicanismusról vádoltatni.

Védenczem mindazáltal, kinek természetes bírája a' tör
ténet, reményű, hogy nem lesz szüksége a’ miatt saját törvény
székéhez folyamodni; felvilágosultabb-’s méltányosabbaknak hiszi 
biráitj hogysem végzésüket rettegné. Nem gyanít ellenségeiben 
rágalmat, hanem könnyelműséget, bár mind öregebbek nálánál; 
’s vádolja őket, hogy midőn észtehetségeiket igazságok’ elliinlé- 
sére kellene fordítaniok , akkor ábrándképeket teremtenek , hogy 
őt legyőzzék, .’s rémítgetik a’ fölötte hiszékeny közönséget tul- 
világi mesékkel..

Hallgassátok tehát elfogultság nélkül, sőt kellő engedékeny
séggel az ifjú szellemet, ki szavaimban hozzátok szól:

,,E ’ nagy per’ megítélésére, szükséges mindenek előtt — 
azt mondja ő — egészén vérévé változtatni ezen közönségesen 
elfogadott elvet: az ész mindig úgy kívánja, hogy a’ hibák sze
mélyesek legyenek; ’s a’ törvény, körülbelől, úgy szólott, mint 
az ész; Annálfogva,. jóllehet rám nézve tisztes volt, s megle
het könnyebb is , mint azt sokan hiszik; több pontban védelmezni 
atyámat a’ 18dik századot, tárgyát a’ legsúlyosb vádaknak, ’s 
a’ leghevesb lármáknak ; elismérem, hogy ő mérték fölött átenge
dd magát a’ pártszellemnek; éltét viharok közt töltötte: olly sok 
különböző körülmény egyesült, hogy azt magával ragadja; olly 
nagy dicsőségben tündökölt, annyi igazságot mondott,, annyi 
szerencsétlenséget okozott, ’s ellenei, kik őt üldözik, olly nagy 
számát fogadták el maximáinak, hogy én unokáimra bízom em
lékét megboszulni, ’s neki a jövőkor állal azon polczot kitnu- 
tattatni, mellyel Halhatatlan családunkban el kell foglalnia. En 
tehát envédelmemre szorítkozom; ’s hogy magamat igazoljam, 
elég, hogy magamat megismertessem.“

„Kényes testalkattal születtem ; mi mégis Hátráltatni nem 
fog abban, mint tudjátok hogy száz esztendeig éljek. Aljám,

utolsó éveiben, meglehet fölötte elfogulván a’ philosophia’ s 
szabadság’ szeretetének ábrándító], mint sok ember is, egy 
szélsőségről a’ másikra szökött; végnapjaiban csak harczokról, 
gj őzelmekről, dicsőség- ’s korlátlan monarchiáról álmodozott: mi
helyt születtem, kénytelennek látám magamat hibáiért lakolni; 
Örököse adósságainak, de nem javainak is, kisdedségemben egy 
majdnem közönséges háború’viharai állal boríttatfam el, melly ret
tenetesen kifárasztott, ’s a’ szigorú végzet ram bízza, annyi dulasok 
után a’ chaosban a’ rendet visszaállítani, ’s tartós békét következ
tetni a’ hoszú égi háborúkra, mellyek a’ földet megrengetek.“

„íme éltem’ kezdete: úgy hiszem, már ez is elég vádolom»’ 
megszégyenítésére. Tudjuk, hogy családunkban, egy örök tör
vény’ rendelése szerint, niindenikünk csak atyja’ halála’ perezén 
kezd élni ; minél fogva \ilágos, hogy nem vethetni szememre a’ 
18dik század’ romlottságát, kicsapongásait ’s ábrándozásait.“

„Bölcsőmben lakoltam hibáiért, lefizettem adósságait, ’s tá
vol attól, hogy republicanismusról vádolhasson valaki, inkább 
azt mondhatná ’s pedig alaposan, hogy nagyravágyásból fölötte 
soká tartottam fen atyámnak igen monarchiái, igen szabadelmút- 
len, igen hódító rendszerét.“

„De nem kell mindig a’ tettekből Ítélni az elveket ; én a' 
folyamár’ menését követtem , ’s fölötte nehéz volt megállapodnom : 
egy fiatal század nem állhat siikerrel ellen első perczeiben az 
agg század' végső erőködéseiitek.“

„Mihelyt fentartóztathaltam magamat ezen meredek hajlítson, 
mit lettem? Visszaadtam a’ békét a’ világnak ; ’s alapul neki a’ 
királyi tekintetet akarám adni, törvények által korlátozottat, ’s a' 
trón és szabadság közti örökös frigyet. Ez az első nagy tettem, 
melly bélyegez. Senki sem tagadhatja e’ tettemet; nem leltei 
met, hanem szellememet vádolják: lássuk tehát most. mi az. 
mit század’ szellemének neveznek.“

,,A’ század’ szellemét megismérni könnyűnek kellene len
ni, minthogy ez az egész világ’ szelleme ; hanem gyakran a’ 
pari, felekezet, osztály, társaság, kör’ szelleme állal igen el 
van csúfítva, mellyek azt saját modorukban személyesítik ; min» 
denki önnön pápaszemeivel látja azt, saját növése szerint méri,, 
saját véleménye szerint Ítéli meg, és saját festékét kölcsönzi 
neki. A’ kedvetelt önszeretet fölékesíti, az elégiilellen dölyf szél
tépi, a’ szerencsétlenség vádolja, a boldogság védelmezi; az 
ifjúság szereti ’s dicséri; az aggság gyalázza ’s utálja; hanem 
legkevesebbé sem hagyván magát korholásaik állal za\ai látni s 
dicaérésüktől elkábíttalni, a’ század folyvást halad, s haladtában 
magával ragadja mindazokat, kik elég kábák, neki ellenállani.“

° „Gyakran hitték az emberek, hogy néhány lángész ad vala 
ösztönt, mozgást és irányt századuknak : de fölötte csalatkoz- 
tak, érdemük csupán abban áll, hogy azt jól ismerik; nem te
remthetik ők a’ körülményeket, hanem tudjak azokat hasznukra 
fordítani; az, ki a’ század’ szellemét követi, gjorsan »messze 
mérvén • ki ellenkező irányban akar haladni, csakhamar felakad, 
félrevettetik ’s felfordul.“

„A’ századok’ szelleme egy széle», »«be» ficamhoz lu- 
sonlít; nehéz rajta kereszlülhatni, lelietlen ellenében' haladni. 
Mégis minden század’ hálátlan gyermekeinek legközönségesb.
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kábasága: dicsérni a’ múlt századokat, az övék’ rovásara: az
idő , mellében élnek, szerintük a’ vaskor ; őseiké pedig az arany
kor^ ’s én, példának okáért, ha bizonyos emberek által hagy
nám'magamat vezettetni, visszamennék a’ jansenismus’ ’s moli- 
nismus’ századába; onnan a’ fronde-éba; aztán a’ ligue-ébe; to
vábbá a’ keresztes hadak-’s hűbérségébe; s végre a vadság
leggothicusabb századába.“

„Mások, kik szintolly kevéssé eszesek, elégületlenek len
nének, hacsak néhány lépéssel térnék is vissza, s elkezdeném 
a’ politicai sorsjáték’ ’s győzelmek századát, mig a legzavai- 
góbbak’s legmegijedtebbek reszketnek, látván, hogy előbbre szö
köm, ’s-az egész földgömböt az anarchica democratia’ éjébe 
visszahelyezem.“

„Azt akarom végre, hogy az emberek , kik törvényeim alatt 
élnek, lássák, mint csalódtak a’ századok’ szellemében ’s kü
lönösen az enyémben. A’ századok az idő’ éjében haladnak, a 
tapasztalás’ fáklyájától kalauzolva, minél tovább jutnak, annál 
jobban fölvilágosodnak; kikerülik a’ szirteket, mellyekre eldő- 
deik bukkantak, de ők másokra akadnak; nem esnek többé ugyan 
azon hibákba, hanem újakat követnek el; kaczagják azon 
ábrándképeket, mellyel atyjaikat megrettentették; ’s csak vala- 
melly újabb bü által játszattatnak ki, melly ismét eloszlik: min
den lépéssel távoznak a’ botlástól, ’s közelednek az észhez.“ 

„Hiába akarnak az érdek, a' szenvedély ’s kábaság a’ vi
lág’ e' haladásának ellene szegülni; a’ század félreveti e’ régi 
köteléket, mellyel azok szemére akarnának tenni; ’s napjaink
ban épen olly nehéz lenne eszközölniök, hogy valamelly golhus 
előítéletet tiszteljünk, vagy hogy egy hűbéri iga alá konyuljunk, 
mint azt,  hogy bűvölőknek higyünk, vagy hogy Páristól távol 
hurczoljanak Jerusalem’ ostromlására.“

„Akarjátok tehát végre ismérni szellememet? ime itt va
gyon: az ész’ szelleme az; tizenhét éves koromban nem merem 
azt mondani, hogy birtokában vagyok annak: de erősítem, hogy 
az egyedül, mit keresek, mit akarok, mire hallgatok.“

„Felvilágosodva őseim’ tapasztalásai által, oktatva ’s kivált
kép kifárasztva atyám’ fáradalmai által, egészen kigyógyultam 
elődeim' hibáiból, hanem szorgosan, őrizem azon igazságokat, 
mellyeket tőlök örökül kaptam ; lemondok kába kivánataikról, 
de el vagyok határozva, fenlartani azon jogokat, mellyeket ne
kem szereztek; egy bölcseség-adta papírra vannak azok vésve, 
’s bátorság őrizendi azokat. Szabadságot akarok szilajság nél
kül, vallást vakbuzgóság, hitet babonáskodás, philosophiát athe- 
ismus, politicai egyenlőséget sa'urnálék, monarchiát despotis- 
mus, engedelmességet szolgaság, békét gyengeség, ’s nyugal
mat apathia nélkül.“

„Ezen nyugalom több egyszerű érzésnél, rám nézve szük- 
ség, 8 nem tartok attól, hogy megváljak tőle, hacsak némelly 
olh túlzó mint szűk lelkek nyakasan nem akarandanak legyőzni 
' ag> megcsalni, s hanemha a’ köz érdek’ helyébe az egyest, az 
osztályok' negédét a’ nemzetinek, a’ boszú’ vágyát az egyesülés’ 
szeretetének, a. fenhéjazást a’ hazafiúságnak, a’ párt’ szellemét 
a századénak helyébe akarnák tenni.“

,, Isméi jetek meg tehát, s jól emlékezzetek arra, hogy 
,,Ki századának nem bír szellemével,
Az századának bir minden bajával.“

Francziából. *— —

• Önkinti vállomás.
(Benevola fassio.)

>,Paf * \ ’ peccavi!ti —  Kénytelen v a g y o k  Íg y  f o h á s z k o d n i; 
mert, fajdalom! nagyot vétettem.

E z e l ő t t  tö b b  é v v e l  e g y  p o k o l - g e n s d ’a r m e r ie - p a t t a n t y u s  Rumy 
u r  k ö z ö t t  ’s  é n  k ö z ö t t e m  e g y  k i s  t ü z e t  r a k o t t .  E b b ő l  processus 
libellalorins  t á m a d t ,  m e l ly b e n  é n  incattus  v o l t a m .

Akkor, jól emlékezem, bonaJide, allegulive proponáltam  
e’ jó urnák, hogy — miután nekem úgy látszik, mintha az ő 
alimentutiojához méreg és epe is tartoznék: nekem ellenben ab 
immemorial! kedvesebb volna a’ borjupecsenye ( pro re jiuta 
salátával vagy a’ nélkül), melly in timore D om ini eledelemül 
szolgálna; minthogy tehát mi ketten communis panis e t fo c i  
incapuxok vagyunk: ennélfogva pactáltatnék közöttünk arnica- 
bilis ju rium  el bonorum divisio  és örök béke.

De mivel a’ perpelua harmónia e t silentium, mint tudva 
van, csak az isméretes processus brevis litis : „circumdederunt *
—  és a' finalis sen/enlia: „requiescal in pace“  után, sub se- 
questro judiciario  (a’temetőben) szokott lelkisméretésen megtar
tatni: tehát méltóztassék ő engem — re integre servata  .— 
holtnak tekinteni; én is ugyanazt fogom ő felőle praesumálni. 
Teljes szabadságában álland, ellenem a’ restitutio in integrum 
(a’ feltámadás) e lő tt, coram quocunque ju d ice  e t ju stitiario  
procedálni, a’ hányszor csak tetszik neki: de én részemről, el
határoztam, mint contumax p er  non defe tid it, nem is mozdul
ni, következéskép replicázni sem; mert — fictione juris — holt 
vagyok.

E’ „tandem partes“- 1 mindeddig becsületesen megtartottam; 
’s noha Rumy  ur festésem et is impetálta  és oppugnálla: mégis 
excep tio it, si?ie reservata , aeqnanimiter elnyeltem , a’ nélkül 
hogy neki legkisebb aequivalens-1 is nyújtottam volna elnyelés 
végett.

Quid f i t  ? —  A ccid it in puncto , quod non speratur in an-  

no!  — Megjelent tőle egy boldogtalan ragout, mellyben a’ ma
gyar jog’ commentatorai usztattatnak. Ezen átkozott corpus de- 
l ic l iengem sajnálandó békeszegésre csábíta; mit szívemből bánok, 
’s miért a’ fentebbi fohászt: „  Pater p eccavi!“  — ex  super- 
abundanti —  da capo ismétlem.

De ezennel cv ilo ro m ra , tudnillik ignorantia invincibi- 
lissimámra, provocálok. M ert:

I. A’ becsináltnak első tálából ( Századunk’ 77. szám.) le
hetetlen volt tudnom : ki legyen amaz érdemes régi jo g á sz? — 
Első pillanatban azt hittem, hogy a’ becsináltat valamellyik, a’ 
XVIII. század’ közepe’ táján boldogul in Christo elszenderült 
collega uram küldötte ex  campis e lysiis: de midőn láttam, hogy 
benne Jung is , mint fűszer, úszik: fia ta labb  ’s végre plane 
coaelaneus szakácsot kelle gyanítanom; de ki egy hoszú útról 
csak nem rég tért vissza, tehát az ezalatt nyomtatott szakács- 
könyveket nein használhatta.

A’ következett két tál, leginkább pedig a’ zsirszemek’ (jegy
zékek’) tengere, mint semiplena próba , Rumy  urat gyaníttaták 
velem. Már akkor conlurbabantur constanlinopolitani!  —  

D em isi auriculas, u t iniquae mentis asellus!  mert igen is jól 
tudom, milly inconsultum : crabrones irritare.

D e mégis a’ de eo utrum-moX vigasztalóm magamat; mert 
valóban nem tudtam előbb , hogy ö egyszersmind régi jogász  is.
— Az ég őrizzen, e’ praedicatumot neki controvertálnom ! — 
Hisz az irgalmas Isten jogászokra  és nemjogászokra egyiránt 
engedi sütni napját!

Végre a’ 90dik számból Ince meridiana clarius  megtudtam, 
hogy az csakugyan Rumy  ur maga. —  Steterunt comae! vox  
faucibus haesil! —  mivel itt luculenter láttam, hogy proxim us 
ardet Ucalegon ! —  Most már nem siethettem eléggé, contrito 
corde felfohászkodni: „ P á ter  peccavi!íe

II. E vict orom’ r é s z é r ő l  e g y  allerius ordinis astutia  e n g e m



1

—  instigante pariter e t diabolo cooperanie __ (85. Iac; a’ 84-
dik számbeli észrevételimre csábított.

Minthogy tudnillik magam is — ex  p e r m is s io n  d ivina  -  

qualis tails jogászocska in  maximo dim in a t ivó  vagyok: tehát 
tudni hivém:

1. Hogy a’ T rip a rtitu m  törvénykönyv, c o d e r : ennélfogva 
V erbőczy  szintolly kevéssé úsztatható a’ commentatorok’ suuce- 
ában, mint a Code A apoleon, vagy az ausztriai törvénykönyvek, 
mellyeket senki sem nevez commentariusoknak. — Azt véltem, 
hogy valamint a kenyérsütők et comp. (azaz egerek és verebek) 
a’ teli granariumokra : szintúgy szoktak a’ commentator urak is 
a kész codex-e,kre rohanni, a találtakat különféleképen feldol
gozni , ’s in succnm  et sunguinem convertálni.

2. Nem volt ugyan ismeretlen előttem, hogy az A rs  ttola- 
r ia lis  29. §. magában foglalja egy, már I .  L a jo s  király alatt lé
tezett Or do ju r i s  scrip tV  nyomait; és hogy G yurikovics  urnák 
birtokában van egy M SS. j u r i s  p r iv a t i , mellyet E bendorfer  
Miklós, néhai pozsonyi senator, még 1489ben szerkesztett; 
hogy továbbá hihető, mikép Verhőczy ezt mindkettőt ju r e  p r i 
mae occvpationis  használta: — de eo non obstante  mindig azon 
hibás véleményben voltam :

a) Hogy Verbőczy, a' XVI. század’ elején, notabene: az 
akkori időhöz es körülm ényekhez képest, igen szorgalmasan ’s 
értelmesen irt; tehát méltányos tekintettel e’ körülményre, lehe
tetlen azt mondani, hogy hanyagon  és f e j  né lkü l  irt.

b) Hogy K o llá r , G rossinger, G ust erm ann,  sőt Kelemen  
és Ju n g  is , és — s i ausiin addere  — egy sereg régi s m ai 
jogász — ha notabene  Verbőczy’ coaetaneusai lettek volna, 
mindnyájan egy mozsárban összetöretve, aligha annyi juridical 
nedvet eresztettek volna magokból, mint a’ mennyit maga V er
bőczy  adott. És

c) Hogy Columbus  után a’ legközönségesebb európai em
ber is könnyen megtalálja az Amerikába ’s még tovább vivő 
utat, azaz: hogy, ha mi 300 év múlva képeseknek hisszük ma
gunkat, valami jobbat adni: ez egészen rendén van; mert még 
átkozott kötelességünk  is , többet tudni, mint a’ mennyit Ver
bőczy ezelőtt 300 évvel tudhatott.

3. Azt hittem, qua testis o cu lu tu s , hogy Jung  egy volt 
a’ legnyomorultabb — nem ju r i s tá k ,  hanem ügyészek közül, ki 
épen nem érdemli, ut nőmén ejus nominetur in Israel!

Mindezen tévedésnek részemről — ut supra — a’ diabolica  
ignorantia  inv incib ilis  volt egyedüli oka. —

De mostantól fogva egészen más véleményben vagyok, 's 
kinyilatkoztatom, seposilo om ni fa v o r e , um ore ,  tim ore, odio, 
solenniler :

A d  1. Hogy V erbőczy  nem egyéb mint, commentator. Va
lami jobbnak soha sem fogom őt, és nullo sub p r a e te x /u , még 
in  a rticu lo  m ortis  sem , elismérni; hanem durante vita  Rurny 
ur’ delibera lum -á t ,  mindenki ellen, bármilly ország-vagy rang
beli legyen a z , nyílt sisakkal, gyalog és lóháton, minden ke
reszt- és országúton, szárazon és vizen, fel- és alfegyverrel vé- 
dendem ; sőt, suo tem pore , magát Verbőczy urat is in cumpis 
elysiis  vagy in  tarlaro  fölkeresendem, ’s neki az igazat, v ita e  
vocis m in isterio , ad  oculos megmondandom#

A d  2. Hogy Verbőczy csakugyan jiéha f e j  nélkül ir t — 
mostantól fogva teljes meggyőződésem; mert csak e’ napokban 
került szemem’ elébe egy editio posthuma illy czímű munkából: 
„Opera omnia Theophrasti ParacelsiBom basli, Genuae 1658.“ 
III folio-kötetben, ’s ott a’ 608. lapon cum admiralione formulia 
olvasám:

„Mikép Theophrastus Verbőczy nek lelki barátja volt; mi-
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kép ez neki in camera sinceritalis sub rosa quaentlose dele
gálta , hogy valahányszor szakállát borotváltatja, a' szemtelen 
szakállvakaró egyszersmind orrára vio/enta invo/atio-kát atten- 
tálni s azt effective meg is szokta fogni, damno etpraejudicio 
suo gruvibus udmodum el manifest is

„Mikép továbbá Paracelsus Bombastes Verbőczyt azon 
mesterségre tanította, miszerint, ad praec vendus in v a stones, 
f«jet csendesen srófolja le , ’s a’ borbélynak tetszésszerinti be- 
szappanozás és kellő megborotválas végett tegye az éjjeli 
szekrényre.“

„Mikép Verbőczy követte e’ jó tanácsot, és (midőn nem 
viselt olly hoszu szakállat, mint a’ minőt effigies-o mutat a' Cor- 
pus-juris-ban) fejét mindenkor a’ borbély’ elébe szokta tenni, 
a»közben pedig, csupán pipáját szíva, továbbdolgozott a’ Tri
partita m-on.  ̂ ■—

Es igy, sole tneridiano clarius, Verbőczy néha, azaz va
lahányszor magát borotváltalta, effective f e j  nélkül ir t , ’s nem 
is írhatott másképen.

Ex superabundanti a következő könyvet is felütöttem: 
„Hauberi bibliotheca magica, Lemgo 1738 — 44“ , hol az 578. 
lapon, ugyanazt cum solaho megerősítve találtam, azon hozzá
adással, hogy Theophrastus legkedvesebb barátját, Verbőczyt 
(vagy ez amazt), semmi szin alatt nem akarta túlélni; hogy te
hát mindketten ugyanazon <1541) évben csendesen és boldogul 
hunytak el, Verbőczy 66 , Theophrastus 48 esztendős kom
ban. — Requiescant in pace! — JJenüjue kinyilatkoztatom:

A d  3. Hogy Jung egy volt e praeclarissimis IC  (is, kihez 
Verbőczy oskolába járhat vala, ha notabene unó verbo mindazt, 
a’ mit tudott, tehát a’ syllabizálást is , elfelejtette volna. Hogy 
ennélfogva Jung-ot minden régi jogász, mint literaria auclo- 
rilást, tisztelni és citálni tartozik.

Supplementum. Rurny ur’ ingessio-ja. ellen ,• in processum 
ju ris naturae (91. sz.), legkisebb exceptio-1 sem akarok ten
ni, jóllehet sok gyenge oldalt veszek észre rajta; mert miért 
maradna improvisus mindazon patriae Jilius, kinek czigány- 
miatyánk-ra van szüksége ? llubeant sibi!

E' vallomásimat liumy  ur rcménylhetőleg úgy fogadandja, 
mint azokat fogadni kell, tudnillik csupán ártatlan tréfa gyanánt. 
Interpone tuis interdum gaudia xuris !

De mivel ő szerencsétlen postseriptum-omban még szemé
lyes megsértést is talál: e’ tekintetben neki komoly nyilatkozás 
sál tartozom.

Már a’ szerkesztőség is, igen helyesen, megjegyzé, hogy 
Rurny ur soraimból kell étinél -többet következtetett. Isten őriz
zen, őt ulcsiuálúvá degradálni akarnom! Csupán annyitakar
tam mondani, hogy csak a’ legnagyobb hiszékenység képes,

* Jung-ot literaria uuctorilas gyanánt elismérni. E nagy félre
értés csak Rurny ur’ hihellen érzékenységének következménye, 
melly szúnyogokból elefántokat szokott csinálni, valamint né- 
melly gyermekekre elég egy tekintetet vetnünk , hogy őket sí
rásra fakasszuk.

Bátor valék, már a’ fentebb érintett egyenetlenség’ alkal
mával Rurny urnák nyíltan ’s őszintén niegvallani, hogy én öt 
a’ legbecsületesebb és legjobbszivű, egyszersmind igen tudomá
nyos . de a’ mellett meggondolatlan, és — szerfelett ingerelhető 
’s érzékeny temperamentuma miatt — nagyon szerciictellen em
bernek tartom. . •

Az isméretek’ ritka gazdagságát legkajanabb ellensege sem
tagadhatja meg tőle. ü valódi polyhistor; 's nem egykönnyen
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tudnék (a’ nélkül hogy neki liizelkedni akarjak) hozzá hasonlói 
nevezni; mert nehezen létezik a’ tudásnak olly ága, melly egé
szen ismeretlen volna előtte. (Ki magját illyennek érzi, mérkőz
zék nieg 11. úrral.) Rendkívül szerencsés emlékezőtehetsége e 
részben igen nagy hasznára van. Tantum  sc im us, quantum  
memória tenem us!

De az alléra  P e tr i  kissé gyengébbnek látszik nála; mi azon
ban csak az előtt fog különösnek tetszeni, ki nem tudja, hogy 
e’ két szellemajándék igen ritkán, vagy soha  sem, találtatik egy 
személyben egyenlően kiművelve.

Ha valaki, bizonyára — csekély belátásom szerint Hunig  
ur volna képes, igazán c/assicus m unkáka t  írni. De részint 

jó sz ív ű sé g é , részint szerfelelti wgerlekenysege  gyakran magok
kal ragadják a gyengébb altera Petri-t; úgy hogy II. ur nem 
vesz magának eleg'endő időt szilárdabb munkákra, ö  ezt tartja: 
hamar tö ltsd  m eg! ham ar süsd  e l !  A’ czélozás  előtte legkisebb. 
Az ő H o ra tiu s-kban a’ nonuni p re m a tu r  tu  annum  helyeit no- 
num  m inu lum  vagy talán épen secundum  olvasható.

Ezt igen természetesen magyarázhatni meg. Isméreteinek 
bősége szorítja R. urat, tudásával másoknak szolgálni akarása 
szinte szorítja; fáradhatlan munkássága és szorgalma pedig min
dent könnyűvé lesznek neki. Azért is cselekszik gyakran kelle- 
tinel többet a3 jó b ó l! Akárki kérjen tőle literariai segítséget, 
senki sem olly kész arra mint ő ! Sőt felszólítás nélkül is igen 
gyors a használásra. Ha valahol hibás előadást vesz észre: 
teljességgel meg nem állhatja, hogy azt nyomban meg ne iga
zítsa. Ezt jószívűségé tesz i! mert R. ur nem akar semmi té
vedést megszenvedni. — E’ tekintetben már a folyóiratoknak 
több szerkesztői, sőt együgyű olvasói i s ,  nagy méltatlanságot 
követtek el rajta , és szívességét hálátlansággal jutalmazták. 
Gyakorta boszankodtam már, hallván.néha még olly embereket 
is , kik — a’ tu d á st  illetőleg — arra sem méltók , hogy Rumy 
urnák az esernyőt utána hordják, dévajul nyilatkozni ellene és 
irvágya ellen.

Az irók’ jószivű megelőzését nagy illedelmetlenségnek tar
tom; mert a’ szerkesztőknek kellene ismérni azokat, kik. ké
pesek Írni számukra — ’s midőn rájok szükségök van, őket 
felszólítani. Ha nem cselekszik: miért kínálkoznának nekik az; 
irók s igy miért tennék M u sá jo ku l vulgw ugává  ? Ez legfölebb 
is olly fiatal írókhoz illenék, kiknek szükséges, a’ szerkesztők’ 
figyelmét magokra fordítniok. *

Hogy Rumy urra visszatérjek:- ingerelhető  és szerfölött ér
zékeny  vérmérséke őt szinte gyakran csábítják Írói hirlelenke- 
désekre, mellyeket utóbb kétségkívül megbán. De mit csinál
jon? Ki tehet a’ maga természetéről? E x p e llu s  f u r c a , tarnen 
usque recurret. Érzékeny, szerelmes, phlegmaticus, irigy ’stb. 
embernek raison-1 hirdetni annyi, mint a' fe b r ic ilá ló n u k  azt 
mondani, h o g yn e feb ric itá ljo n .  Rumy ur bizonyosan inkább ma 
mint holnap vetné el szertelen ingerlékenységét, ha tehetné; 
mert az neki van legnagyobb terhére. (Fájdalom!, magam is sok 
ollyat írtam, mit most már szégyenlenem kell. Omnes patimur : 
nostros manes!)

Lgy hiszem, R. ur’ leikéből beszélek, ha azt mondom, jj 
hogy senki sincs a világon olly távol mások’ megsértésétől vagy ! 
károsításától, mintő. De azért kétszeresen fáj is neki, ha ma- ! 
gát másoktól megsértve véli. ’S épen e’ balvélemény  nála a’ j 
legcsekélyebb okra is tüstint világos lángba borul! Azért is ele- j 
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gendő aztán neki minden ellenség a’ komoly harczra, akár tudós 
akár profanus, akár épen vadász  legyen az. (Egy R U M Y  és 
egy v a d á sz !  ki kövelkezéskép többet tudhatott rókafarkak mint 
cometafarkak felől, cometákról disputáinak!!! Én szégyenlettem 
akkor magamat Rumy ur helyett.) Övének ke ll  azután mindig 
az utolsó szónak  lenni;. — ’s m inő s z í  e z ! !  Igazi d ys in fe r ia  
verhör um  e t no t arum  ! ! !  ■

Ezáltal bizonyítja meg, hogy isméreleire legkevesbbé sem 
büszke, holott nem egykönnyen volna valakinek annyi alapos 
oka, azokkal büszkélkedn i,  mint épen Rumy urnák. Hisz az 
ember’ becsének mértéke: 1) a’ nagyobb vagy kisebb eszmegyüj- 
teinény, a’ tu d á s ; és 2) az erkölcsiség. Az első olly jószág, 
mellyel sem örökleni, sem lopni, sem vásárolni, sem ajándé
kozni, találni, kiásni vagy levágni nem lehet, hanem az egész
ség’ rovására nehezen ’s csak hoszú idő alatt lassankint sze
rezhetni meg. Miért ne lehetnénk tehát arra valamennyire hiúk 
és rátarlók? —

E’ tekintetben sem helyeselhetem Rumy ur’ tettét, 's igen 
óhajtanám: gondolná meg a’ maga tulajdon javára , hogy azon 
test, melly a’ legcsekélyebb légvonatot vagy érintést sem tűri 
el, nagy gyengeséget szokott elárulni: igy azon író is, ki a’ leg
kisebb megtámadást is mindjárt olly igen szívére veszi, mintha 
borét akarnák lehúzni. — Egy tudósnak  mindenkor legelőbb is 
ellensége’ hasoneredetűségét (Ebenbürtigkeit) kellene kifürkész
n i; az illyen, vagy épen huiulm asabb  küzdővel egész komoly
sággal szembeszállani; egy éb levis arm a lurae  emberekkel, vagy 
épen gorombákkal pedig vagy jó szeszélyében illő és csípős tré
fákkal végezni, vagy — m egvetni  őket; mert az effélék nem ér
demelnek jobbat. — Itt azonban bizonyossá kell tennem Rumy 
urat , hogy az én  fentebbi tréfáim csak az ő általa ellenem tá
masztott gyermekes vádakat illetik, f e j é t  pedig teljességgel 
nem; ezt én, valamint sz ívé t  is , nagyon tisztelem. E’ két utób
bira tartozik e’ második komoly fele írásomnak.

lluiny ural — mind mondom — a’ legbecsületesebb^  egyszers
mind a’ leg jobhszívü  halandónak tartom. Ő engem soha sem 
sértett meg (mert a’ literariai csetepatét nem tartom sértésnek, 
még akkor sem , midőn gorombák — mint az anabaptista Jog i 
hites ügyvéd  és P loetz  —  rohannak meg); miért gyűlölném 
tehát ó l t  — miért akarnám még személyesen is megsérteni? — 
Ha csak sejthettem volna is ,  hogy ő a’ rég i jogász:  bizonyára 
egyetlen szavacskát sem valék azért vesztegetendő, haszinte 
M ó zes3 mind az öt könyvét, a’ Talm ud-  és A lkorán -nal együtt, 
’s a’ mit még akara, commentatoroknak nyilatkoztatta volna is.

E’ jószándékú nyilatkozást nem egyedül. Rumy ur’ számára 
írtam — mert különben levélben tettem volna ezt — hanem a’ 
nagy publicum’ részére is; mivel sokan vannak, kik Rumy ural 
épen nem ismérik, ’s ennélfogva nem ritkán f é l s zegül s zere 
tetlenül és igazságtalanul ítélik meg. Ö mint jeles tudós csodá- 
lá s t  érdemel ; mint becsületes jó ember teljes t is z te le te t;  mint 
szerfelett érzékeny minden kíméletet. Reményiem, hogy ezzel 
őt magát is egészen kielégítem. Ez részemről az ultimum sub- 
m itlit.  O nehezen fogja megállhatni, hogy erre hoszasan és szé
lesen ne írjon, f i a l !  Legkisebb kifogásom sincs ellene. De én 
fentebbi tandem  parles-ünk  mögé sánczolom inagamat, ’s egy 
szót sem válaszolok neki; mert via  u o i i  merőholt vagyok, és 
qua lu lls  akarok maradni. V olen ti non f t  in ju r ia .  B ecs, nov. 
15. 1838. Csaplovics.

P ozson yb an .
AJapítá és szerkeszti. Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid Antal.



V á l a s z
■40 urnák a Figyelmező’ 43dik szamában, a’ ^Magyar magányos jog’ 

commentatorai’ szellemi characteristicájának“ tárgyában.
Si- quis atro deute m e pe tie ri t ,  inulius ut fielio puer?

40 ur a’ FígyelmeztV 43dik számában, Ú jfaluty  János’ illy 
czímü munkájának: ,,A’ Magyarországban élő ’s minden rendű 
embereknél tétetni szokott testamentomokról“ ’slb. csípős bírá
latában , mint tek. tudós Szlemenics Pál pozsonyi professor ur
nák fogadatlan vagy fogadott ügyésze (mert alig hihetem, hogy 
maga Szlemenics ur, kinek érdemeit becsülöm ’s kit soha sem 
bántottam m eg, 40 szám’ czíme alatt lappangana, már azért 
sem, mivel ezen recensióban dicsértelik, ’s igy maga magát 
dicsérné, ’s mivel nem hihető, hogy ő collegával — ámbár nem 
azon egy oskolai intézetben — olly durván ’s illetlenül bánnék) 
ellenem azért kel föl, mivel a’ Századunkban, az igazság ’s 
meggyőződésem szerint, állítottam, hogy ő is, mint több mások, 
boldogult Kelemennek követője volt, ámbár őszintén megvallot
tam, hogy mint oktató magának nagy érdemeket szerzett, ’s a’ 
magyar polgári jogról magyar nyelven irt munkájában Kelemen’ 
rendszerétől már tetemesen eltávozott. — 40 ur’ meg nem ér
demlett vádjaira ’s félreértésére hideg vérrel fogok felelni.

1. Mindenek előtt hamisan állítja 40 ur, hogy én a’ magyar 
magányos jog’ commentatorai’ szellemi characteristicájában ex  
tripode beszéltem. Minden, ki azon characteristicát elfogulat
lansággal ’s figyelemmel olvasta, meg fogja vallani, hogy sok 
olvasás és gondolkodás után Íratott, ’s valóban a’ magyar magá
nyos joggali sok éves foglalkozásnak gyümölcse, ’s bizonyosan 
nem irtani ex tripode vagy stans pede in unó.

2. 40 ur az öreg magyar jogásznak szemére hányja, hogy 
Kelemen’ követői’ és élődiei’ (e’ szót nem olly rósz értelemben 
vettem, mint 40 ur, ’s vele inkább csak tréfából éltem *)) sorába 
Szlemenics urat is iktatta, „kinek mégis szellemét felfogni sem 
volt képes“  (??!!), ’s hogy ölet „volt tanítójának Kelemennek né- 
mellyekbeni (csak némellyekbeni?) hálásan elismért követéséért 
úgy nevezni szemtelenkedett (?!) — őt élődi jogirónak fogja mon
dani, ha az ottani rendet utánozandja, mert kinekkinek csak tu
lajdonáról lehetvén jogosan rendelkezni, az illyen czímzeteknek 
valamint tulajdona, úgy osztogatása is azon századi némelly légi

*) Goethe’ xeniumát pedig Kant’ követői szamára .
„ W i e  do ch ein einziger Reicher  so viele Be tt l er  in Nahrung _
Setzt!  W e n n  die K ö n i g e  b a u e n ,  haben die K ä m e t  zu thun _ _

melly'en, mint Pozsonyból hallottam , t. Szlemenics ur megüt u 
zött, nem azon szándékból irtani, mintha Kövy o\e m 01 
sokhoz ( Bettler) akartam volna hasonlítani, ambar Grau, K 
Kelemen’ munkáját csak kiirta, valóban kelemennél koldult, 1 - 
nem csak pentametere miatt ’s ez onnan tetszik k i, 10o> J 
’s Kärner szókat különböztetett betűkkel nyoma am. e 
6zókat is nem vettem szoros értelemben, B‘ert e. cnien t ,
értekezésemből kitetszik, előttem sem jogászok királya, tehat 
Sí. ur sem Kürnere (taligása). Egyébiránt G i^
Kantnak mintegy száz követője ellen ira,_kik ko
tes professor ’s Író vala J p. o.. Rcinhold , Heidenre.ch, Jákob,
Fichte, Buhle, Bouterwek, Krug ’stb. (Későbben 1 ’ . j
Boutenvck, Krug ’s mások Kant’ rendszerein c ' J ‘ . •
mégis azokból ’s azért Göthét rágalmazónak es szem e enne
sem állította, mint 40 ur engemet. sót az okosabbak nevettek..
Ezt kellene Kelemen’ követőinek is cselekedni.

magyar jogásznak ’s néhány másféle Írónak tagadhatatlan egye
düli joga , mellynek mások általi bitorlását ugyanazért /?!} ok 
talár módra (halljuk, halljuk!) is boszulják.“ Ha Szlemenics ur, 
kinek humanitását’s urhanitását, legalább midőn Pozsonyban lak
tam (1821 — 1824ig), jól ismértem, 40 ur volna: kérdezném: 
lendítene animis coelestilnis jrae?  mert én, mit a’ Századunk- 
olvasói Szlemenics úrral együtt tudnak, Szlemenicsnek latin 
magányosjogi munkájáról igen szerényen, magyar nyelven irt 
polgári jogáról, magányos joghoz tartozó értekezéseiről ’s taní
tói érdemeiről pedig dicsérve igy szólottám: ,,A’ második (Szle- 
menics) ugyan dicséretesen megvallotta, hogy ó „methoduni 
celeberrimi viri (Kelemen) ordinemque ac systems, nonnullis 
(hanem csak paucis ac minitlis) tarnen, úti vei ipse operis con
spectus docet, inutatis“ követte; hanem ezt adja hozza: „Cae- 
terum in exponendis Juris noslri placilis figendisque assertionibus 
solum legum, ubique sedulo adductarum, Excelsaeque Curiae 
Regiae auctoritatem ac propriam meam seculus sum conviclio- 
nem, ita ut hac parte ex editis hucdum operibus pro momento- 
rum gravitate jam uni, jam alteri adhaererem, in quibusdam (ha
nem csak in paucis) ab omnibus discederem.“ Tudós Szleme
nics ur a’ magyar polgári jogot magyar nyelven bővebben kidol
goztass 1823dik évben illy czím alatt: „Közönséges tönényszé- 
ki polgári magyar törvény“ Pozsonyban 4 kötetben adta ki. E’ 
munkában Kelemen’ rendétől ’s systeinájától már jobban eltávo
zik. O maga ezen eltávozásáról, az I. kötet’ előszavában ezt 
jegyzi meg: „A’ mi a’ munkának alkotmányát ’s rendbeszedését 
illeti“ ’sat. Egyes tárgyak felől Szlem. ur különös iratokban és 
a’ Tudományos Gyűjteményben polemice értekezett Kövy ellen. 
Egyébiránt nem tagadhatni, hogy Szlem. ur mint oktató Pozsony
ban, szintúgy mint Kövy Sáros-Patakon, sok jeles jognevendé- 
ket képezett.“ Hol itt gúny’? minden okos fe'rjfi inkább dicsé
retet fog találni ezen ítéletben. Meglehet, hogy 40 ur hizelke- 
dé$l kíván Szí. ur iránt : de én senkinek sem szoktam hízelked
ni. Hogy az e'lödi szóval nem éltem szoros, kemény értelemben, 
már mondám. Valljon igaza yan e 40 urnák, hogy én nem vol
tam képes Szlem. urnák munkája’ szellemét felfogni, ítéljen a 
magyarjogtudós közönség ! Ha Huszty’, Kelemen , Kövy’, I ieisch- 
hacker’ ’slb. magyar magányosjogirók’ szellemét felfogni képes 
voltam : miért volnék képtelen Szí. munkája szellemét feltogni. 
A’ jogtudományokat 1797dik évtől fogva 1803ikig tanulván ’s 
181 Odik évtől fogva tanítván, nem lehetek olly ostoba, hogy egy 
magyar magányos jogi munka’ szellemét nem volnék képes fel
fogni. Ez valóságos rágalom! 40 ur ezt adja hozzá: „De egyéb
ként is vizsgáld a’ mástól hallott, vagy más íróban oltásait tu
dományt csak addig tartja másénak, mig az olvasó vagy hallo 
azt fölkeresett kútfejénél ’s felfogott okainálfogvást önnön meggyő
ződésévé nem alakította.“ Ezt szívesen megengedem; de még azért 
másoknak szabad az olvasó közönséget arra figyelinezteln», 
hogy az iró ezt vagy amazt néhai oktatójától hallotta, tagy azon 
munkában olvasta.

3. 40 ur a’ jegyzékben, haragjában, ezt írja: „Ezen no 
Szlemenics Pál pozsonyi prof., kinek „Elementa Juris Hungária 
Civilis“ czimű munkáját, jóllehet ez Kelemenénél beUo Urlal-

I
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mára nézve, főképen a főbb érdekű ’s «szövevényes!) tárgyak
nak fejtegetésében, mar első kiadásában, annyival inkább a 
másodikban, köz tudomás szerint sokkal bővebb, mégis Kelemen
ből készített compendiumnak — nyilványságos tanúságul (?!), 
hogy azt elmélkedve soha sem olvasta — rágalmazóig (?!!)*) 
nevezi ’s attól még köteteinek számát is szemtelenül (??!) elta
gadja/első 1819. (nem 1817.) kiadását kettő helyett * egy (?!) 
második kiadását pedig négy helyett két kötetűnek állítván , — 
és hogy a’ munkának czímét se hagyja ócsárlás nélkül (??-!), 
második kiadását „editio secunda locupletata“ helyett „einen- 
data“-nak rágalmazta.“ (?!! Risum teneatis amici !!) Erre igaz
ságos válaszom:

a) Csak azért, de minden rágalmazás nélkül, neveztem 
Szlemenics urnák „Elementa Juris Hungarici Civilis“ czímű 
munkáját Kelemen’ rendszere szerint hallgatói’ számára irt com- 
pendiumnak, mivel legalább első kiadása (második kiadását nem 
olvastam ’s ezzel nem is bírok) Kelemennek elvein alapul, ’s 
két nem vastag kötetű könyvet Kelemennek négy vastag kötetü 
munkájával összehasonlítván, a’ rágalmazás’ minden gyanúja 
nélkül compendiumnak nevezni szabad. Ide járul, hogy soha 
életemben nem hallottam vagy olvastam, hogy a’ .„compendium“ 
név gyalázatos.

b) Hogy Szlemenics’ latin munkájának első kiadása 1819dik 
esztendőben, nem pedig 1817ben jelent meg, jól tudom, ’s igy 
is áll nem csak latin kézirati bevezetésemben a’ magyar magányos 
jogba, hanem a’ magyar magányos jog’ eommentatorai’ szellemi 
characterislicajának első fogalmazatában (concept) is , mit min
dennek’ megmutathatok; 1817. év a’ Századunkban vagy irás- 
vagy nyomtatásbeli hiba.

c) Hogy Szlem. latin munkája’ köteteinek számát „szemtele
nül“ eltagadta n : rágalinas gyanú. Az első kiadásnál épen sem
mi kötet sincs nevezve (Századunk, 79dik szám, 640 hasáb), 
a’ második kiadás mellett pedig vagy nyomtatási vagy írásbeli téve
dés által 2 kötet áll. Ezen két kötetnek az első kiadás mellett 
kellene állania (mint az esztergomi fogalmazatban taláitatik); a’ 
második kiadásnál pedig fogalmazatomban kötetek’ számát nem 
jegyeztem meg, mivel azzal nem bírok, ’s nem jutott eszembe, hogy 
ez, szintúgy mint a’ magyar munka, mellyel bírok, 4 kötetből 
áll. Ila Szlem. ur lappangana a’ 40 alatt, aligha nekem azon 
nyomtatási tévedésért rágalmat ’s szemtelenséget tulajdonított 
volna, mert bizonyosan ő is tudja, hogy munkáiba bűne nélkül 
irás- és nyomtatásbeli hibák csúsztak, be. Hozzá járul pedig még 
az, hogy én nem lakom Pozsonyban, hol Századunk nyomtalta- 
tik, s hogy nem vagyok Századunkba beiktatott értekezésiül’ 
nyomtatási correctora. De mégis 40 ur, mint a’ Figyelmező’ 
dolgozó társa s kétségkívül a’ magyar tud. társaság’ tagja is, tud
hatja, hogy ollyan nyomtatási hibák minden rágalom nélkül történ
hetnek ; p. o. a magyar tudós társaság’ utolsó bővebb jelentésé
ben a biblia’ boldogult Szepesy püspök által eszközlölt magyar- 
fordításának h é t  kötet tulajdoníttatik 6 helyett, ’s a’ Figyel- 
mezoben igen helyesen csak 6 kötet biráltatik ; fog e 40 ur dr. 
S e b e d é i  titoknoknak vagy épen a’ magyar tudós társaságnak azon 
nyomtatási hibáért rósz szándékot tulajdonítani. ’S mi végre ta
gadtam volna el Szí. ur’ latin munkájának néhány kötetét, midőn 
,na„yar munkájának annyit tulajdonítottam, a’ mennyivel az bir. 
Az Isten tudja, hogy 40 ur’ gyanúja teljességgel alaptalan, ’s 
hogy en ártatlan vagyok. Azért ártatlanságomban 40 uratÜdvö-

f i e i U f l Ä 7 !m̂ 0“  (mint egykor üdvözin.m7„a 'Lf ellensegeiert): Atyám, bocsáss meg nekik: 
nem tudjak, mit cselekesznek. (Sz. Lukács 23, 34.) R  —y.

zítőnk’ ama’ fontos szavaira figyelmeztetem : „IVon judicate, ne
judicemini“ . Máté 7 ,1 .

d) A latin munka’ második kiadása’ czímén csak azért íra
tott általam „locupletata“ helyett „emendata“, mivel a’ második 
kiadással nem bírok, ’s mivel az öreg magyar jogásznak emlé
kezőtehetsége liűtelen vala. De teljességgel nem látom át, hogy 
a’ második kiadásnak e’ praedicatuma: 3)emendulaf• ócsárlás és 
rágalom volna,’s azért teltem fentebb parenthesisbe : „Risum te
neatis amici!“ Vajha minden munka’ második, harmadik’stb. kia
dása ne csak locupletata, hanem emendnla is volna. De talán 
40 urnák Szlemenics mint iró csalhatatlan? Én 35, 30, 20, 10, 
5 évtől fogva kéziratban heverő tudományos bővebb munkáimat 
’s oskalai kézi könyveimet majd minden évben írem csak bővíteni 
(locupletare), hanem javítani (emendare) is szoktam.

4. Kérdezi tovább 40 ur: „De mi bírhatta a’ régi magyar 
jogászt (úgy nevezi magát a’ hős) ezen mind nevellségére miad 
ilélőtehelségére valóban (? !!) kevés fényt derítő alacson lépések
re ?“ Ki engem ismér, jól tudja, hogy én sem neveletlen férjfi 
nem vagyok, sem itélőtehetség nélkül nem szűkölködöm; ’s ki 
elfogultság nélkül olvasta rövid ítéletemet Szlem. ur’ munkáiról, 
abban nein^fog találni alacsony lépéseket. Az olvasó közönség
re bízom egyszersmind az Ítéletet: valljon 40 ur’ tónusa illik 
e tudós férjfihoz, ’s illik e , minden rábizonyítas nélkül, egy 
becsületes, 35 év óta fáradozó tanítót rágalmazónak és szemle
letnek  kiáltani ’s valóban rágalmazni? Engem ama’ lépésemre 
csak meggyőződésein ’s az igazság’ szeretete bírt. Valamint 
Verbőczy-, Huszty-, Kelemen- és Kövyről meggyőződésem sze
rint ítéltem, úgy Szlemenics ur’ munkáiról is meggyőződésem 
szerint, ámbár nein egészen kedvezőleg, ítélni jogom vala. 
Hisz ezen joggal 40 ur is élt Kunoss’ munkájának sokkal kemé
nyebb bírálásában. — De 40 ur lépésem’ indítóokát igen balul ’s 
emberség nélkül ekképen magyarázza: ,,E’ kérdésre nem nehéz 
feltalálni a’ feleletet. Tudniillik 1. ugyan Szlem. professornak 
szóban forgó munkája, bármilly kis számiaknak és csekély érde- 
kűeknek állítsa is ennek Kelemen és más jogíróktóli eltéréseit és 
tulajdon nézeteit a’ characteristicának irásza *), mégis az ő hozzá 
hasonló régi jogászoknak, többnyire ingadozó törvényszabályo
kon (?) alapuló, tudományát számos tárgyakra nézve nagyon 
megszégyenítette ’s zavarba hozta (?). Az illyesmi pedig a’ szűk
keblűeket természetesen boszúvágyra gerjeszti (?). De azon- 
fölül 1, Szlemenics professor a’ magyar academiának rendes, és 
pedig, mi még leginkább sebhető, évdijas tagja, és 5. már Atbe- 
naeumunkba (h á l a Figgelmezöbe nem?) is irt valamit. Ezek, 
mind szálkák sokaknak (? ) , jelesen a’ régi magyar jogásznak 
(?! Risum teneatis!) szemeiben. Le kellett tehát a’ háromszoros 
okból gyűlöletes Szlemenicset a’ közönség előtt rágalmazni, és 
pedig hogy a’ vállalat biztosabban gyümölcsözzék, nem vala- 
melly csupán tudományos férfiaknak irt folyóiratban, mert ott a’ 
nagyobb rész tüstint reá ismért volna a’ rágalomra (rágalomra? 
irgalmas Istenem, bocsáss meg neki!), hanem a’ hirnöki Szá
zadban**), melly több dologhoz nem értő, mintsem abban jártas 
olvasókat számlál***), és mellynek szerkesztősége, mintha a’ 
becsületről és becsületsértésről fogalma sem volna (?!) az illyen 
szemtelenül (?!!) sértegető iratokatf) — mellyeket más lapok, 
ugyanezen Század’ 14dik számának tanúsága szerint is, nyíltan

*) Hát nem írója ? Vagy talán életem’ 59dik évében rendes profes-
sorból irásszá (cancellista, Schreiber) degradáltak? R.

**) Nem a’ Századunkban? R.
***) Szép compliment a’ Századunk’ olvasói’ számára. R.

-f) Hát’40 ur’ irata hogyan sérteget, ’s mégis felvette a’ Figyelme-
zö, ámbár a’ tárgy oda nem tartozik. R,
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visszataszítanak, tárgy’ szűkéből e (?!), vagy mivel a rágalmat 
az igazságtól megválasztani nem tudja (?!), vagy nem akarja (?!) 
igen örömest terjesztgeti“ *). E’ kemény, nem érdemlett vádak
ra ezeket felelem:

a) Szlem. ur engemet magyar magányos jogról irt munkái
val eddig sem meg nem szégyen íte l t , sem zavarba nem hozott, 
mert eddig ellenem nem irt, ’s én nevem a la tt (nóta bene!)  
magyarjogi munkákat ’s értekezéseket nem is adtam ki: tehát 
engem et meg sem szégyeníthetett, de élő szóval sem sértett meg:  
tehát engemet boszúvágyra nem gerjesztett. D e  ha m egszégye
nített volna is :  nem vagyok olly s z ű k k e b l ű ,  hogy ellene azért 
boszut forraljak. Több ellenségem volt ’s van — Pozsonyban 
is — kiket dicsértem mint tudósokat, mert Krisztus’ tanácsa sze
rint eleven szenet akartam gyűjteni fejeik felett.

b) Hogy Szlem. ur a’ magyar academiának rendes és évdijas 
tagja, rám. nézve nem sebhető , mert én annak levelező tagja 
sem v a g yok , tehát rendes és évdijas tagságra teljességgel nem 
vágyhatom.

c) Kekem mindegy, akár az Alhenaeumba ’s Figyelmezőbe, 
akár a’ Századunkba ir Szlem. ur. Az Athenaeumban s Fi- 
gyelmezőben is sok jól olvastam. Tehát ez a’ háromszoros kör- 
nyülállás nem szálka szememben; Szlem. ur előttem nem gyű
löletes, nem is vala ösztönöm őt a’ közönség előtt rágalmazni, 
valaminthogy nem is rágalmaztam. De mivel 40 ur a’ szálkáról 
beszél, javaslom neki, olvassa meg, mit Krisztus a’ szálkáról 
és a’ gerendáról mondott. Máté 7 , 2 — 4.

d) A’ magyar magányos jog’ commentatorai’ szellemi cha- 
racteristicáját nem Szlemenics ur miatt iráni, mit minden okos 
olvasó meg fog vallani, hanem a’ literatura’ érdekéből.

e) Értekezésemet azért iktattam a’ Századunkba, ’s nem a’ 
Figyelmezőbe, vagy Tudomány tárba, vagy Tudományos Gyűj
teménybe, mivel a’ Figyelmezőbe nem Írok, a’ Tudomány tárba 
Írni megszűntem, 's mivel értekezésem nem volt recensio szoros 
értelemben , hanem csak rövid characteristicája a’ magyar ma
gányos jogiróknak, ’s azért inkább a’ Századunkhoz tartozik, 
mint a’ Tudományos Gyűjteményhez.

5. Hogy 40 ur ne vélje, mintha csak én ítélnék úgy Szlem. 
urnák „Elermmta Juris Hungarici Civilis“ czíniű munkájáról, 
mikép Századunkban közlötlem Ítéletemet; bizonyossá tegzem 
őt, hogy hasonló Ítéletet másuk, magamnál sokkal nagyobb 
jogászok is hozlak, p. o. dr. P fa h l er ur, ’s pedig mint én, sine 
iru el studio. 40 ur Sz. ur’ munkáját más hasónlárgyúaknak 
elejőkbe teszi. Ezen meg nem ütközöm: I.audatur ab.bis, <mi 
culpatur ab illis.

6. 40 ur nem okosan cselekedte, hogy engem sértő tónus
sal s rágalmaival Szlem. ur ellen ingerlett, mivel Századunkban 
Szlemenics ur’ magyar munkája bírálását ígértem. De ne féljen 
azért t. t. Szlem. ur, nem vagyok sem szűkkeblű sem boszúálló.

7. Végre 40 ur ezt Írja: „Meglehet, a’ Szemlének tu d ó s  
Írója e’ bírálatomat is, keménynek vagy kíméletlennek**) fogja 
mondani, valamint azt már egy bírálatommal tette, jóllehet sér
tő , vagy gyalazó szavakkal abban sem éltem ) ,  és maga is 
megismerte, bogy mind alapos, mit a’ munka felől mondottam; 
de már az én characterem csak az, hogy valamint egy részről 
rágalom toliamból soha sem folyt (?!), nem is fog folyni f) , 
úgy viszont dicsérni sem fogom azt soha, mi belátásom szerint

* )  Hát mi okból veszi fel a’ Figyelmezö’ szerkesztősege a ’ Hírnök
és Századunk ellen irt  ezikkelyeket? R .

*») Tehát  nem kemény ’s k ím é le t le n  ?! R- 
*«*)  De bezzeg igen az ellenem irt  anUcriticában. R .

Adná Isten! R .

dicséretet nem érdemel“ ’stb. E’ kifakadására 40 urnák már 
Csató felelt a’ hírlapi Szemlében: de nekem még meg kell je
gyeznem. hogy ha 40 ur’ tollából elébb rágalom nem foly t is: 
engem bizonyosan rágalmazott, mint fentebb megmutattam. Én 
ugyan senkit sem rágalmaztam ’s nem is fogok rágalmazni: de 
nem is hízelkedtem ’s nem is fogok hízelkedni senkinek: tehát 
mindenkor csak belátásom ’s meggyőződésem szerint osztandok 
dicséretei's helybenhagyást, vagy pedig ócsárlást.

8. 40 ur’ egész anticriticájából ez tetszik ki, hogy az 
öreg magyar jogász alatt Szlemenics urnák valamelly ellen
ségét vélte lappangom: de nagyon csalatkozott. Én soha sem 
voltam Szlem. urnák ellensége. E’ példa is arra tanít, hogy jobb 
volna névtelen írók ellen irt anticriticában minden személyes
séget elhagyni, már azért is, mivel többnyire csalatkozunk V  
vélt személyben.

Ez elég lesz 40 ur számára. Durius indű/nam reddere 
nolo vicém. T. t. Szlemenics urnák pedig jobbomat nyújtom.

Dr. 11 ami/ K á ro ly , 
e s z t e r g o m i  j o g t a n í t * .
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A’ „Bölcseik. 31. Polgar“n
CZIIWÜ könyv’ brralatára a' Figyelmezö' 30.,  31. és 32. számaiban.

Már September’ elején kész valék könyvem' bírálójának ter
jedelmesebb értekezéssel felelni, hogy egy vétkes szellem’ té
vesztő véleményeire figyelmeztessem az olvasót; inellyból most 
itt néhány pontot vágytam röviden köziem.

Mint volt lelkesülve a’ rec. biralata’ Írásakor, előszavaiban 
nyilványűl: „Egy vitairatot vezetünk — — az ismeretes ros- 
nyai (ói) gyárból“ . Mit akar könyvem' bírálata mellett ez a’ ros- 
nyói gyár? — Az előszámlált munkákon kívül abban készült a' 
„Taglalat“ és „Veritas Ecclesiae“ is, nrillyeket a’ rec. nyilvá
nított lelki erejénél és szelleménél fogva soha sem irhaland. 
Ezen gyárnak, vezérelve, a’ kél túlságos, lelket's közjót sértve, 
dúlva, fűzeskedő sereg’ megszelídítése, a’ haza’, kormány' és 
vallás’ tisztelete.— E' gúny-lhema után, fürkészni megy a’ rec. 
munkám’ czélját, ’s azt magának köllvén, egy részecske’ néze
tét az egészévé tévén, valódi manchai hőskinl szélmalmokkal, 
t. i. ön koholmányaival, küzd. — Fölteszem, hogy munkám' — 
nevezetesen a’ második darab’ — czélját nem olvasta a’ 109— 
113 lapig bezárólag; felteszem, hogy nem járt hazánk’ megyéiben 
a’ lefolyt öt év alatt; tudósok' társaságában soha részt nem 
vett, kik szenvedélyesen meghányták: állhat e törvény alkotmá
nyunk, a’ józan ész, felebaráti szeretet, köz polgári vilagoso- 
dás előtt tovább is bünellenűl — ’stb.; röviden (hogy a’ heged
ni látszó sebeket föl ne repesszein) nem látott korcs szellem 
által megcsalatott szomorú helyzetű magyarokat; minekutána 
illy rázkodtató tüneményeket érdeklenek könyvem' fejtegetett 
alapigazságai, nem bírta következtetni munkám’ okát és irányát 
épen°ugy, mint a’ legegyögyübb ember eltalálja embertársa' né
zetét, midőn eszik, iszik, hajlékot épít 'stb. boldog Isten, és 
e,ry illy fejletlen logicájíi ember emel bíráló tollat! Valamint 
első értekezésem a’ ha nem elméletileg, de bizonnyal cselekvő- 
íeg elterjedt anyagászati és világisteneszeti elvekről szól: úgy 
a’'másik az emberi ’s társasági jogok’ és hatalom’ észbóli, vagy 
közvetve istentöli, származását tapintható világossággal fejte
geti, hogy megmutassa törvényalkotmány nnk»ak épen azon for
r á s b ó l!  eredetét. És a’ rec. ezt merte kinyematni: „Annyi bizo
nyos, hagy Cz. J. az egyházi birtok’ ellulajdoníthatlansága 
melleü ragad fegyvert.“ -------214 lapnyi értekezésben az elő
s z ó i  egyes eseten kívül (mellyre a ’ dec. gyűlés’ bsngj. adott al-
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kaimat, ’s ínellyre, úgy vélem,.elfásult érzéketlen szivü polgá
ron kívül,, alkalma lévén szólam’, némán senki sem maradhatott) 
két lapnyi helyen fordul elő az egyházi birtok’ természetének 
kifejtése,, mennyire t. i. a’ philosophiai jogrendszernek törvény
alkotmányunkra alkalmaztatása, mellyben a’ cath. egyház neve
zetes helyet foglal, azt megkívánta. —• Szintiilyen koholmány 
„a’ proteslanlismus és calholicismus’ kiizdésérőli“ szó is, melly 
az élőbeszédben csak az említett tünemény’ rajzához tartozik, 
’s ez értekezésben sehol sem említtetik. Hogy végre könyvem’ 
létezésére a’ dec. gyűlési hang adott okot'vagy alkalmat—az 
előszót kivévén — csak az mondhatja, ki nem akarja tudni, hogy 
a’ gyűlés dec. közepén kezdődött, munkám pedig jan. Íjén már 
Kassán volt. .

Mi pedig a’ papi rendet ’s egyházi birtokot illeti, ’s mi egye
dül szúrja az önkényelvű rec. szemeit, nem hallotta e a’ rec., 
hogy a’ múlt országgyűlésen nyilván ki volt kiáltva: az egyház’ 
javai a’ status’ jószága ? nem hallotta e, hogy valamennyi kápta
lan’ követei (a’ visszahatás’ gyengítése végett) egy szavazatra 
szoríttattak ? — Azt mondja a’ rec.: „Már azon állítása, hogy a’ 
papság jószágait szintazon joggal birja mint a’ nemesség — 
mennyiben t. i. a’-jószágbirásban minden különbséget kizár — 
ferde, mert az utolsó esetben a’ birtok személyes, az elsőben 
testületi, álló szolgálatért járó, mit — magában világos lévén 
a’ dolog — annyival kevésbbé szükséges bővebben magyaráznunk, 
mivel e’ kérdésnek a’ história már megfelelt.“ — Ugyan úgy p? 
ez szép kis logical Hol józan észi rendíthellen elvek forognak 
fen, nincs határozó szava ott magában a’ históriának, mert a’ 
vétekre, jogtalanságra nincs a’ józan ész előtt elidősülés (prae- 
scriptio), mellynél határozni szokott a’ história. Ez csak azt be
széli: mi történt ma vagy tegnap*? az ész pedig azt kérdi: jó 
e , a’ mi történt*? összehangzik e az örök ész’ szavával? — 
Különösen pedig a’ rec. jószágbirtokosi ferde jogészfogatara rö
viden megjegyzem: hogy a’ birtok’ természete ’s eltúlajdoníthat- 
lansági bélyege nem a’ személytől függ, ki azt nyerte ’s birja, 
egyedül, hanem az uj birtokos’ birhatási és a’ réginek általad- 
hatási jogától; az uttól-módlól, mellyen a’ birtok nyeretett; a’ 
régi és uj birtokos közötti szerződéstől ’s ebbe iktatott föltéte
lektől. Rosnyó’ eltulajdoníthatlansága nem attól függ, k i ’s há
nyán bírják, hanem kitől kapta a’ birtokos, milly föltételek alatt 
kapta’s birja. Ezeket értve, kérdem: adott e a  's ta tu s  honunk
ban az egyháznak jószágot? — mert ha nem adott, bünellenül, 
elveheti e azt, mit nem adott? Hogy Árpád és utódjai mint fő
győzők önnöneik’ ’s a’ status’ hasznos tagjai’ számára fő részt 
hagytak az elfoglalt Ilonban, ’s hogy abból az egyháznak bőven 
ajándékozott Szent István, több királyok, herczegek,- grófok, 
nemesek., azt tudjuk; de hogy valamelJyik a’ status3 jószágá
ból ajándékozott .volna az egyháznak, nem olvassuk. Ezen bir
tokosoknak volt joguk ajándékozni az egyháznak önnöneikből. 
És volt e valljon joga egyházunknak az adakozóktól jószágot 
birtok gyanánt elfogadni? Ha volt: midőn a’ jószágszerzés’ tör
vényes módjai szerint jutott javak’ birtokához az egyház, vall
jon nem atyai (palrimonialis) örökségi joggyakorlattal ült e be, 
és ült mindig máig a’ nyert jószágban egyházunk? Vagy talán’ 
vérszerinti következés kívántatik a’ birtok’ tulajdon bélyegére.
A rec. szavaiból ez érthető. — Hanem a’ rec .jobbnak  tartja, 
ha a’ status, önkényelvnél, elfoglalván az egyház’ javait, tagjai
nak oll-y fizetést Ígérne, mellyért egy kis baj’ előálltával, Por

tugália- és Spany olországkint, a’ szolgalat' diját követelő ron
gyos éhes papnak ezzel törölné ki szemét: nincs pénz! üres 
a’ kincstár, megette a’ katonaság! vagy a’ szegénységre nyom
ná a’ fizetést, ’s az vérengző fegyverrel űzné tanítóját, mint 
minap olvastuk. — Az a’ személyes és testületi különség tehát 
nem a’ jószág’ eltulajdonílbatlansági bélyegét, hanem az egy
más után következő birtokosoknak a’ jószággal ’s annak jövedel
meivel törvények szerinti rendelkezését érdekli, mi honunkban 
sok valódi birtokost illet. Mit a’ 212. lapra megjegyez a’ bíráló, 
ha annak alsó ’s felső szomszéd sorait elolvassa, el fog önmaga 
előtt elfogultságán, rút egyoldalúságán és részrehajlásán pi
rulni, ha jó lélekismérete ’s értelme van. Hasonlót kell érteni 
a’ 139. ’s következő lapokról, mellyekből elhiheti a’ rec., hogy 
mi megyünk okosan az idő’ leikével, de magunkat eszelősök’ és 
gyávák’ módjára általa ragadtatni nem engedjük, ’s ha a’ recen- 
sensnek ez tetszik, szerencsés utat kívánunk. — Egyébiránt 
műszavaimat a’ m. t. társaság’ philosophiai szótárából vettem, ’s 
lé teg e t lényeg  helyett csupán azért használtam, mert a’ beszéd
ben többször jön elő lény  mint lé! mellett lé teg rö l szó, ’s mind a’ 
két szó helyes lévén, e’ szép hangzási kis változás is elég oka 
a’ léieg' használatának. Vannak nyomtatási hibák is , melly eket 
az ügyes jó szándékú olvasó könnyen megkülönböztet a’ téve
déstől. Különben is tudja meg végre a’ rec., hogy én munkámat 
tudósoknak írtam, ’s azok által vágytam a’ kevésbbé müveitekre 
hatni, ’s igy végre a’ műveletleneket magunkhoz fölemelni; ama
zok pedig munkámat értik. — Könyvem, szívből kívánt sorsára, 
a’ recensens’ szelleménél fogva, érdemes lévén, hogy arra jus
son a’ társaságban, szerényen óhajtóm. C zen te .

E l é g  y .
P a p i r o s  mint  h á z f e d é l .  Bizonyos Tulmsee ur, a’ Lud- 

vigshaabs-papirosgyár’ tulajdonosa, 1 Jj4 mérföidnyire Kopenha- 
gatól, egy papirosnemet készített, melly házfedélre különösen 
ajánlatos, ’s mellyel ő saját malomépületét (melly már két év 
óta illyetén fedél alatt áll) ’s egy uj hozzátartozó lakházat leg
jobb következéssel íödölt be. Illy papirosfedél a’ lég’ ’s időjárat’ 
behatását sokkal jobban kiállja mint a’ szalmafedél; a’ papiros’ 
sűrűsége megakadályozza a’ lég’ beíódulását, kevésbbé van a’ tűz
vésznek kitéve, tartós, csinos, és aránylag kevés költségbe ke
rül. A’ kópén hágai kereskedési hírlap az illy nemű házfedést a- 
jánlja a falukon; 100 darab, 24 és 32 hüvelyk nagyságúak, 15 
tallérba kerül, ’s ezen áron Bind és f ia i  háztól megkaphatok. A’ 
megrendelések’ kielégítésekor a’ használat’ módja is közöltetik.

A’ Századunk’ OOdik számában említett, Gandhi úrtól fel
talált uj világításmódról még a’ következő részleteket közöljük. 
Gaudin urnák úgynevezett c s i l l a g f é n y e  (Sideralflamme) csak 
néhány centimeter magasságú ; de mégsem nagyíttatik hatása, 
ha azt mondjuk, hogy 100 légszeszcsővel vagy 1000 viaszgyertyá
val egyerejű ; teljesen fejér, még a’ Drummond-fénynél is fe- 
jérebb. Világossága kitetszik abból, hogy a’ kertekben, hol ve
le próba téteték, a’ virágok’ legkényesb szinvegy iiletit legkevésb- 
bé sem változtatta meg. — E’ rendkívüli fénynek nagybani vilá
gításra alkalmazhatását előlegesen még elhatározva meg nem 
ítélhetni; használata, mellyet vele a’ feltaláló tenni gondol, olly 
rendkívüli és tömérdek , hogy aMündéressel határos. Minthogy 
t. i. Páris’ világítása 800,000 frank költség mellett is elég rósz, 
Gaudin ur ajánl az Ujhidon (Pont-lYeuf) egy 80 lábnyi magas 
világító tornyot építeni 100,000 — 1,000,000 légszeszcsőnyi csil
lagfényerővel; legyen aztán az idő tiszta vagy felhős, nem csak a’ 
Szajna kőpartja és parthosza tökéletesen megvilágíltatnék, ha
nem a hajnalpirt játszó fény egész városra elterjedne: az ujhidi 
nap kelne , ha az égi leáldozott.

P ozson yb an .
A pítá és szeikeszti O rosz J ó zse f. — Nyomtatja ifjabb S ch m id  A n ta l.



T

A’ T i s z a*1).
Magyarországnak nagy része ’s főleg síkságai még most 

is eléggé világosan mutatják, bogy korábbi időkben tenger vol
tak. A’ több helyeken ölnyi mélységre halmozott iszapföld, a’ 
sok posvány, mellyek még találtatnak, noha kiszárításukkal 
folyvást foglalatoskodnak, de leginkább az egész megyéket el
borító árvíz tavaszonta, ezt eléggé bizonyítják. Láttam e’ vidé
ket korábban ’s többek közt nyáron is 1836ban, midőn egé
szen szárazán ’s részben mint egy nubiai sivatag kisülve volt, 
’s nem kévéssé kelle csodálkoznom , midőn folyó évi áprilisáén 
nagy részeit egészen viz alatt láttam állni ’s közben-közben a" 
nyílt tenger’ legélénkebb képét kaptam. A’ Tisza, mellékfolyói
tól gyarapítva, midőn a’ marmarosi ’s erdélyi hegységekben a’ 
hó olvadni kezd, nagy mennyiségű vizet hajt, ’s minthogy esése 
igen csekély, ’s azonkívül is számtalan kanyarodásokat tesz, 
csakhamar átlépi partjait, a’ mi még inkább észrevétetik, ha 
a’ Duna magasan jár, ’s a’ Tisza nem folyhat azonnal szabadon 
belé. Ez volt az eset most is. Szent Mártontól (Szabolcsban) 
kezdve egész le Becséig, mintegy tiz mérföldre Szegeden alól, 
több mint 400 négyszög mérföld állott viz alatt, ’s minthogy az 
áradás" szélessége közben-közben egy pár mérföldnyi volt, a 
szélvész erősen túrt a’ vízben s a’ hullámokat jó magasságra 
dagasztó. A’ folyó’ medre csak kevés helyen vala látható. De 
a’ Tiszán kivül a’ belé omló mellék folyók is ugyanezt teszik. 
Főkép pedig a’ Körös teszi minden mellék ágaival. Mennyire 
terjednek ezen kiáradások, azt, ki maga nem látta, a’ vveimari 
geographiai intézetben megjelent Magyarország’ földabroszán 
(S tre it F. W .-től) ingoványúl rajzolt földterületekből fogja fel. 
Mert mindezek viz alatt állottak. Áradási földeknek is neveztet
nek. Rendesen májusban folyik le a’ viz, ’s azután e’ földek ken
der-, káposzta- ’stb. vetésre használtatnak. A’ legnagyobb rész 
azonban rétekből ’s legelőkből áll.

Ezen kiöntések sokféle alkalmatlanságokat okoznak. A' 
Tiszára nézve névszerint az a baj, hogy illyenkor semmiféle 

- hajó nem járhatja, a’ könnyen feneklés miatt, minthogy ezt 
a’ folyómedernek sok és éles kanyarodásai, mihelyt a viz kiá
rad, ismérhetlenné teszik. A’ környékre nézve nehezítik a köz
lekedést, ’s nagy kerülőket tesznek szükségesekké, minthogy 
a’ folyón csak kevés hid megy, honnan aztán töltések visznek 
keresztül az áradási területeken. De mihelyt a’ víz kilép, az 
utak azonnal elöntvék "s lehetetlen rajtok jáini.

Hajózásra a’ Tisza általában igen alkalmatlan folyó, mivel 
mint említők, magas vízjárásnál nem hajózhatni rajta. Ayáron 
az ellenkező bajban szenved. Mert illyenkor vízállása sokszor 
olly csekély , hogy csak kis csolnakokat hajthat.

Ki e’ folyó’közelébe jön, bizonyára nem mulasztandja el azon 
fő élvezetet, mellyel nyújt, magának megszerezni. Ezt a’ halak

n  Egy külföldi ’ ismertetéséből (1. Ausland, 1838. juh ), mellyet 
J itt minden igazítás és pótlás nélkül azért közlünk, hogy alkalma 

adjunk tisztelt honosinknak hasonló, de pontosabb es bővebb sta
tistical monographiák’ készítésére, mellyek er c -e es a8 ■ _ 
mind az egyes vidékekre mind az egész honra nezve szembetűnő.

adják. Közmondássá vált, hogy annyi hala van, mint vizesem e. 
Aekem e’ derék étek, mellyből a’ kecsege legelöl áll, nem ro- 
szul Ízlelt. Általában az utazásnak bölcs használásához tartozik, 
mindenütt azt élvezni, mi által az ország vagy a’ vidék hir*--«.,* 
lett. Aéha-néha ugyan kissé csalódik az ember, a’ mit Magv Ír
országban leginkább a’ borról mondhatni. Mert az országúti kö- 
zönséges korcsmákban közben-közben olly italt kapni, melly min
den inkább mint iható arany. Legroszabb szolgalatot Lap az utas, 
ha egy pár esztendei termés roszu! ütött ki. Mert a’ korcsmaro- 
soknál szokásban van, mindig egy, vagy legfölebb kel esztendős 
bort venni kimérésre. Egész 1836ig még csak türhelön ment, ’s 
még 1834kit is lehete kapni. De az idén roszul álltunk!

Még egyszer vissza kell térnem a’ bajokra, miket a' Tisza’ 
kiáradásai okoznak. Előkelő itt az aruk’ szállításának akadálya 
a’ d e b r e c z e n i  v á s á r r a  és onnan el. Illy esetben minden 
szállításnak Pestről és Pestre Szolnokon kell átmeunie. Ha már, 
mint közönségesen az április’ közepén eső vásárkor történik, esős 
idő áll be, az országút olly annyira megrongáltatik, hogy alig 
foghatni meg, mikép vergődhetik el rajta egy tarszekér. Mint 
legfőbb fénypontja egy illy útnak az Abony és Szolnok közti 
tekintethetik, ’s kényszerítve érzem magamat itt neki nyilványos 
emléket emelni, kalandaim’ elbeszélésében. Pestre utaztam vissza. 
Több napi esős idő az országutat olly állapotba tette, miről csak 
azok, kik valaha hasonló körülményekben láp- és posvanyfölde
ken utaztak, formálhatnak magoknak fogaimat.

Elbeszélésem kezdődik. Azon töltésen, inelly a’ viz alatt 
álló lapályon Szolnok felé vezet, kis távolságban egymástól min
denütt kocsik siílyedeztek, kis szüneteket tartottak, ’s aztan 
iszonyú kiabálások közt mindig tovább haladtak. Darab idő óta 
kocsim egyre mozdult, noha lassan, de mégis mindig előre ha
ladt. Végre megállották a’ lovak fúladozva ’s lélekzet nélkül. 
Leszállók, ’s kocsimon a’ kerekek helyett négy fekete gömbölyű 
földgomolyt láttam. E’ metamorphosis egy darab fával ismét 
helyre hozatott, de csaknem minden száz lépésnyire ismételődött. 
AJ kocsi mellett járni gymnasticai gyakorlás volt, mert egyen
súlyt tartani, hogy az ember el ne csússzék és essék, egyszers
mind a’ lábok’ minden erejével dolgozni ’s a’ ragadó sarat magá
val hurczolni vala a’ kettős feladat. \em  volna túlzás, ha az ember 
azt mondaná, hogy itt fbldsxuvkou kellett keresztülvergődnie.

Végre Szolnokban voltam , ’a egész’ másnap reggelig ott 
maradtam , noha jó úttal még több mérföldet haladhattam volna. 
Még kettőt fogattam lovaim’elébe. Kein hoztak egyenlően, és száz 
lépésnyire a’ korcsmától egy lyukba merültem, mellyben a’ sár 
egész a’ tengelyig ért. Mellesleg mondva, Szolnoknak elég sara 
volna egy terjedékeny, szennykedvelő vidéket vele ellátni. Hogy 
az ember benne meg ne akadjon, a’ mi gyermekeken s rövid 
szárú embereken minden pillanatban megtörténhetik, az út' ol
dalain fagerendák fekszenek kövezet helyett, mellyekról embe
ri szerétéiből bizonyos távolságokra az utón keresztül is vitet
tek pályák.

Hogy az említett lyukban fen ne akadjak, öt lovat fogat
tam kocsim’ elébe, 's ezek könnyű kocsimmal csak üggyel-baj- 
jal ’s végre négy óra alatt \ \  mérföldnyi rövid tá v .!« « »  ,
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Aboftyba vittek. Útközben többször elesett ’s a sár’ közepette el
húzott lovakat ’s fenakadt kocsikat kelle iszonyodva látnom.

Ha az ember a nagy és kiterjedt közlekedést isméri, melly 
ezen utón űzetik, minden esetre kérdezi, valljon nem lehetséges 
e itt a’ javítás? sok lehetséges ugyan, tehát ez is: de az itt le
győzendő nehézségek iszonyúk volnának. Mert egy területen, 
melly nek legkisebb sugara legalább tiz mérföldet le sz , sem kő 
sem kavics nem találtatik. Talán alaptalannak tartalik ez állítás, 
minthogy itt folyik a’ Tisza. De a’ folyó, mihelyt a’ hegységet 
elhagyja, nem hord magával sem homokot sem kavicsot. Las
sú , mászó menetele csekély esésénél nem képes azokat magá
val egész a’ lapályosba hajtani.

Debreczen e’ borzasztó utak által, mellyeken egyedül jut
hatni oda, sok rövidséget szenved, ’s ha oda Pestről vaspálya 
vezetne, miről beszélnek, felette sokat nyerne általa. Vasút 
épen illy helyfekvésnél igen könnyen volna kivihető, mivel a 
folyvásti síkság semmi elhárítandó akadályokat nem nyújt. Igaz, 
hogy előbb a’ kérdésre elégségesen kellene felelni, valljon fog
na e az eléggé kamatozni ? Mert bármi fontosak legy enek is a’ 
debreczeni vásárok, mégis az ott forgásba menő productumok 
korán sem elégségesek a’ költségek’ fedezésére, azért is , mert 
Magyarországban a’ fuvar, minden neliezbítések’ ellenére is, hi
hetetlenül olcsó. (?)

A’ mi Debreczen városát illeti: mint valamelly oasis fek
szik az egy felelte prosai ’s egyalakú környékben. A' város tisz
tán magyar szabású. Nagy kiterjedés, hoszú, minden oldalra 
menő 's kicsiny, alacsony házakkal befoglalt utczákkal; egyes 
szép házak, szennyes utczák, ’s vásáron kívül csaknem semmi 
közlekedés.

Mint Magyarország’, ügyei’ ’s népélete’ characteristicájához 
tartozót, még egy éjjeli képet akarok előállílni, mellyben magam 
is szerepet játszottam. Komor, ködös nap vala (f. é. apr. 19kén), 
mellyen Orosházáról, hol megháltunk, egy magyar vendégsze
retővel Sz.-Miklós felé kocsiztunk. Eleinte gyorsan ment előre, 
de közben-közben már olly helyekre jöttünk, mellyeket a’ hulló eső 
megrontott. Így történt, hogy sokkal későbben, mint gondoltuk, 
érkeztünk meg Szarvasra, hol ebédeltünk. E’ hely Nagy-Kún- 
sághoz tartozik ’s külsejében sok vagyonosságot mutat. Mert a’ 
kunok és jászok szabad emberek ’s csaknem mindenkor a’ nemesi 
előjogokkal birnak. A’ fogadós, egy nyájas ember, tanácslá, ne 
induljunk tovább , mivel az idő mindegyre roszabb leend ’s mi
vel öt mérföldnyire nem találnánk vendégfogadót, hol megma
radhatnánk. Mi azonban megmaradtunk feltélelünknél. A’ lovak 
frisen és gy orsan haladtak. Az eső mindig jobban esett, ’s nem 
épen örömünkre heves szélvész is támadott. A’ Tisza’ közelébe 
jutottunk. Tajtékozva emelkedett a’ hullámtorlazat egész a’ ko
csiig. Szerencsére a’ szélvész a’ viz felől jött ’s igy legalább a’ 
belé vettetés’ veszedelmétől valánk menten. Hét óra felé tel
jesen sötét let!, ’s csak a’ magas hullámtorlat veté hozzánk vi
lágosságát. A’ hol elhagytuk, az utat csak a’ rajta álló viz által 
lehete megkülönböztetni. Köröskörül tüzek keletkeztek, mely- 
lyek világító tornyok gyanánt ragyogtak ki a’ sötétből. Juhászok 
voltak , kik Magyarországban az éjeket kün a’ szabadban töltik, 
e tüzek gerjesztői. Csak arra szolgálhattak, hogy minket, mint 
lidérczek, az igaz útról eltérítsenek. Jóskánk sebesen hajtott. 
Barátom tanácslá, hogy egy pusztára térjünk. Jóska egyetértett 
s kérdésre azt erősíté, hogy a’ környékben igen jártas. Úgy 
látszott nekem, nem szólott teljes igazságot; azonban hogy 
aggodalmakkal zavarba ne hozzuk, hagytuk őt, merre tetszett, 
mennie. A’ pusztának egy mérfölddel kelle közelebb esnie mint 
Sz. Miklós, s mégis egyik félóra a’ másik után múlt e l, a’

nélkül hogy oxla értünk volna. Az fit’ mind két oldalán ra
gyogott a’ gyülekező viz. Végre megpillantunk egy világot, majd 
többeket. Midőn közelebb jöttünk, láttuk, hogy a’ puszta helyett 
Sz. Miklóson voltunk. Csak most fedezé fel barátom, hogy 
Jóska estenden igen roszul lát, ’s hogy jól észrevette, miképen 
nem valánk országúton. Egyszersmind hozzá tévé , hogy a’ 
vidék kissé gyanús és gyakran tele van tolvajokkal, a’ mi kü
lönösen debreczeni vásárkor, melly épen folyamatban volt, szo
kott megesni. A’ lovak ugyan már többször tették ez utat, de 
már jó ideje nem , ’s mégis jól tudták magokat irányozni az 
éj’ sötété ellenére i s ,  mert szemlátomást lehete látni, hogy ott, 
hol a’ kocsis kétkedett, minden tétovázás nélkül az igaz útra 
tértek.

( Vége következik.)

H i d e g v í z
mint gyógyszer a’ marhadög ellen.

A’ marhadőg, melly által az emberek most olly sok kárt 
szenvednek, nekem (alulirtnak) alkalmat szolgáltatott a’ már 
1835dik évben Ansbachban (Bajorországban) O erlel professor 
úrtól „Útmutatás a’ viz’ gyógyhasználatára embereknél és állatok
nál“ czímű könyvében ajánlott vizgyógymódot megpróbálnom, 
melly olly szerencsés foganatú lett, hogy a’ hideg kutviznek 
minden gyógyszer’ vegyítéke nélküli alkalmazása által városunk
ban több darab marhát — nevezetesen: H ofer  Péter polgári ke
reskedőnél (a’piaczon 523. számú házban) k é t  tehenet, S ch ätzei 
törvénytanár urnái (a’ „Posztókallóhoz“ czímzett 660. sz. ház
ban) egy tehenet, Z o b l Vilmos polgári szücsmesternél (a’ piaczon 
522. sz. h.) egy tehenet, TVülfi/ij J. polgár- és gazdaságbirkos- 
nál (Kövezet, 317. sz. h.) e g y  tehenet és e g y  borjut, Posch 
F. polgár és gazdaságbirtokosnál (Halászutcza, 366. sz. h.) e g y  
tehenet — rövid idő alatt tökéletesen meggyógyítottam, ’s még 
nem fordult elő olly eset, hogy egyetlen egy darab marha elesett 
volna , melly t. i. mindjárt a’ betegség’ keletkezténél hideg vízzel 
gyógyíttatott. Minthogy most e’ fontos próbák által (mellyek 
Schätzei urnái a’ betegség’ közép fokán tétettek) teljesen meg
győződtem , hogy ezen öldöklő betegség’ eltávolítása- és gyógyí
tására a’ hidegvíz legbiztosb gyógyszer ; de egyszersmind e’ sze
rencsés foganatú gyógyítások’ tudomásra jöttével a’ hozzám inté
zett utbaigazítási kérdezősködések annyira szaporodnak, hogy 
sajat dolgaim’ elhanyagolása nélkül a’ segedelemért folyamodók 
mindegyikének tanácsadással és tettel nem szolgálhatok: sietek, 
a’ hideg viz’ bizonyos, biztos és sükeres használatát ezenel 
közzé tenni.

Azon bajok, mellyekről e’ betegséget megismérhetni, kő
vetkezők: fejszédülés, nedves szemek, sárga orrfolyás, száj- 
habzás , ínyek’ és torok’ gyuladása, nehéz nyelés, elvesztett 
étvágy, a’ kérődzés’ kevesbedése, pihegő légvétel, a’ ‘nyak’ 
görcsös merevedsége, a’ test’ reszketése, az altest’ dugulása, 
végre büdös vérhasmenés. Röviden: az életerő’ hirtelen lan- 
kadása, gyors hajlama minden nedveknek a’ megromlásra, az élet’ 
rögtöni kimúlása. — De e’ pusztító dögöt könnyen ’s bizonyo
san nem csak eltávolíthatni, hanem meg is gyógyíthatni, csak bi- 
zodalommal, bátran és állhatatosan próbáltassék a’ hideg víznek 
rendes és hathatós használata.

A’ m a r h a d ö g ’ e l t á v o l í t á s a .  A’ ki csak nem értetlen, 
gondatlan vagy rest, e’ betegségtől barmát igenis megóvhatja.

Reggel és estve kefélje, dörgölje és fris vízzel mossa meg 
barmának egész testét, fejétől farkáig, felül és alul.
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Reggel, délben és estve itasson vele fölöslegesen fris vizet.
Ettől kezdve csak felényi eleséget adjon neki, de tisztát.
Tartsa a’ marhát jól kiszellőzött ’s kitisztított istállóban.
A m a r h a d ö g  g y ó g y í t á s a .  Az értelmes, vigyázatos 

és gondos marhabirtokos és marhaápoló e’ betegségtől már 
meglepett marháját meg is gyógyíthatja és mentheti.

Beteg marháját válassza külön az egészségesektől, ’s he
lyezze azt távol, száraz és szellős helyre.

Itassa és dörgölje reggel, délben és estve a’ beteg marhának 
egész testét, fejétől farkáig, fölül és alul, fris vízbe mártogalott 
ronggyal vagy tenyérrel; dörgölje fris vízzel a’ marha’ nyakát, 
mellét es hasát; tekerje be erősen hasát és hátát fris vízbe 
mártott és kifacsart ponyvadarabokkal, takarja ’s kösse körül 
aztán mindenkor pokrócczal, hogy derekasan párologjon.

Huzamosan fecskendezze fris vízzel szemeit, füleit, orr
lyukait, száját, ínyeit, nyelvét, torkát.

Itasson vele óránkint négy pint fris vizet.
Ennie, ha akarna is , ne adjon többé semmit; hanem kop- 

laltassa.
Délelőtt és délután kétszer adjon neki klistirt, mindenkor 

egy pint fris vízből.
Minden tisztátalanságot azonnal eltávolítson ’s az istállót 

olly tisztán tartsa, mint csak lehet.
Nyáron a’ meleg napon vezesse egy óráig szabadban ide 

’s tova.
Más gyógyszert, bármilly néven nevezendő!, ne adjon ne

ki : ez fő feltétel.
így a’ baj egy pár nap alatt elmúlik.
Kinek tehát esze, bizodalma, bátorsága és állhatatossága 

van, ki barmát szereti ’s meg akarja tartani: az, Derlei pro- 
fessornak általam csak újra felkapott ’s a’ körülményekhez 
lelkiesméretesen alkalmazott tanácsát jókor követendi, ’s már 
az első huszonnégy órában e’ gyógymód’ legjobb következését 
vagyis barmának észrevehető javulását fogja látni; sőt merem 
állítani, hogy egy olly marha sem eshelik el, melly azonnal a’ 
betegség’ kezdetében szorosan az itt előadottak szerint fris víz
zel gyógy ittatik.

Meggyőződve, hogy e’ közlemény’ elterjedése a’ szoron
gatott emberiségnek áldást hozand, hiszem, hogy ezennel szent 
kötelességemnek tettem eleget, ’s már ez által eléggé megjutal
mazva érzem magamat. Soprony, novemberben 1838.

K a i  m á r  G y ö r g y ,
polgári kereskedő.

Botránkozás .
llotránkozásom’ köve ez úttal az „L tazási vázlatok a Szion 

18dik és köv. számaiban.
Tagadhatlan , hogy az utazás már csak azért is , mivel az 

uj tárgyak’, uj tájak’, uj intézmények’ szemléletével, vizsgálásá- jj 
val a’ gondolkozó ész’ serkentéséül, isméreteink tágításául s 
a’ tárgyakról olvasás által szerzett eszméink’ derítéséül szolgál,!; 
io-en ajánlható; annál inkább dicséretre méltó, midőn valaki,; 
mint az „Utazási vázlatok’“ írója „főleg a’ keresztény vallás’ szel
lemét szem előtt tartva, teszi utazásait, az egyházi szertartá
sok’, élet’, emlékek’, nevezetességek’ ismeretére törekve“ ; de 
hogyan hagyhatja el hirlapszerkesztő lapjait*) leginkább akkor,

Meg kell jegyeznem, hogy az „Utazási vázlatok’“ szerzője ma
ga a’ szerkesztő.

midőn még az „Uly vállalat’ tökéletességéhez megkívántaié erős 
és biztos alapra nem építhet, midőn nem fsak az anyagi terhek’ 
vitelére fizetendő kezek, hanem a’ munkás személyzet is hibá
zik“ , olly csekély előkészülettel, olly hiányos rendelkezéssel, 
hogy ha még egy pár hétig tovább folytatja utazását, a’ betű
szedőre kerül a szerkesztőség? Én át nem latom, de ezt lássa 
a’ szerkesztős ég; — hanem mi az „Utazási vázlatok’“ első köz
leset (Szion 18. sz.), különösen annak első pontjait illeti, a’ mi 
egyszersmind mintegy bevezetésül szolgál az „Utazási vazlalok“- 
ba, megczáfolni nem akarom, mert személyességre leereszked
ni nem szeretek; csak azt jegyzem meg arra ez úttal: valljon 
itt kellett e elmondani, hogy az utazó olly nagy tisztelője Máriá
nak, olly buzgó látogatója a’ templomoknak?!... De olvassuk 
a Szion 25dik számát s látni fogjuk, hogy a’ rágalom' virága, 
melly eddig leginkább csak egy „mezőben“ szokott tenyészni, 
t. i. a’ Figyel mezőben, itt is hullatja magvait; ugyanis — hihető, 
még ekkor nem nyerte vissza egészen az utazó egyik régi el
lenfelétől (1. Szion 18. sz.) okozott lelki habozása által elrablóit 
nyugalmát lehet e a palotaiakról ,  a’ takács-czéh’ ujdonan 
készült zászlójának, itt létekor, a’ templomba bevitele’ alkalmá
val történt privát beszélgetések’, ’s hihető, a’ föstészet fölött 
kimondott helyeslő vagy nem tetsző Ítéletek miatt támadt szó
viták’ hallgatásából, legfölehb egy óranegyedig tartó felületes 
vizsgálódása után, a’ legnagyobb suprematiai inerény ’s rágalom 
nélkül állítnia: „hogy nincsenek a’ religio’ szentségétől áthatva, 
hogy templomuk hasonlítható vala azon jerusalemi pitvarhoz, 
melly bői Urunk a’ zsidókat kikorbácsolta?“ Valljon szólhatunk e 
így, a’ közvélemény’ tiszteletében lévő egyeneslelkíí, fáradhat- 
lan buzgalmú, szeretve tisztelt helybeli érdemes lelkésznek, je
les segédjének kisebbítése nélkül? ! ha nem, akkor méltán meg
fordítva mondom szavait: hogy „az utazó nincs egészen áthatva 
a’ religio’ szentségétől, ’s a’ tartozó vonzalom nem olly gyökere
ken alapul nála, mellyek, nem mondom az egész élet’ szabályo
zására, de csak a’ szeretettel párosult köteles tisztelet’ táplálá
sára elegendők volnának“ ; — de engedjük meg, hogy ezen rend
kívüli alkalommal, midőn a’ külön vallásit felekezetből álló ta- 
kács-czéli összecsoportozott, nem épen imádságról, hanem egy
két szegleten „profán dolgokról“ is beszélgettek, valljon rend
szeres következetességgel állíthatjuk e ebből a’ palotaiakról, hogy 
„nincsenek áthatva a’ religio’ szentségétől, hogy nem pontos tel
jesítői a’ keresztényi kötelességeknek“, ’s igy nem lerrnik az üd
vösség’ jóságos cselekedeteit: hiszen maga az utazó mondja, 
hogy „Palota’ szántóföldjeit és egész határát mintegy kövezet 
födi, és mégis mind e' mellett a’ legszebb gabona terem föl
dén!! — De kisérjük még egy kissé tovább „ l lazasi vázlati
ban az írót. ,,A’ v á s o n y i  egyház — folytatja az író — a' vesz 
prémi megye’ kebelében egy alesperességnek nevet kölcsönöz, 
’s e’ főtiszttel ugyan az itteni agg plébános ur van fölruházva.“ 
Valóban nem gy őzhetne a' veszprémi megy e’ névtára a'szerkesz 
tőség’ számára bakokat lőni! Hiszen sein Vásony a’ veszprémi 
megye’ kebelében egy alesperességnek nevet nem kölcsönöz, * 
tudtomra nem is kölcsönözött soha, sem ezen tisztelettel nincs fel
ruházva az ottani agg plebánus ur; — ez már mégis megbocaal- 
liatlan hiba, annái is inkább, mivel a’ szerkesztő urnák mint megye
belinek legalább a’ fó- és alesperességeket névszerrnt is kellene is
mérnie! vagy nem bir a’ megyei névtarral? de hiszen ez évi névtá
runk’ rövid ismertetését adja a’ Szion lé félévi 27. szamaban ! . . .  
Végre halljuk, mivel zárja be ’s koronázza az utazó „Utazási vá
zolásnak első közlését: szemrehányásokra fakad, hogy egy más 
alkalommal e s t e  meg akarván látogatni az itteni agg plebánus u- 
rat; „de akár félelemből, akár a’ vendégek iránti kevés halandó'
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Ságból — mint hívei beszelek /  — hoszas kopogatás után sem 
mulatta magát senki!“ Hát ha, édes utazó ur, nem is volt 
hon a’ plebánus ur? hát ha — mivel este s talán egy kissé ké- 
aőcskén is történt ide érkezése — nem is hallhatták az első álom
ban mélyen elmerültek a’ kopogatást ?! av\agy elegendő ok, 
még a’ legártatlanabb mestert is eláruló hirtelen tanítvány 
rágalma, arra, hogy az Ur’ szőlőjében elaggott, tiszteletre méltó 
egyházi férjfiut öreg napjaiban, hírében, ne'ében kisebbítsük?! 
ez már igazán utczai beszéd. agy ez e a tisztelettel, keggyel, 
nyájassággal teljes beszéd, miilyent szent hivatala «-öle méltán meg
kíván ? Valóban nem kevésb igazsággal kívánhatjuk az i!ly plety
kák’ és rágalmak’ kiküszöbölését egyházi hírlapunkból, mint ! 
Urunk a’ jerusalemi pitvarból az evangélium’ bizonyítása szerint 
a’ zsidókat kikorbácsolta. — Megengedjen a’ Szion’ érdemes (?) 
szerkesztője, „si durus est hic sermo“ ,mert nem én vagyok oka, 
hogy keményebben kelleti szólanom ; ’s midőn a legtisztább szív
ből legjobb szerencsét kívánok a’ Szion’ folytatásához, nem lehet 
ki nem jelentenem azon forró kivánatomat, vajha azon sok 
szép kidolgozott munkák, mellyek — mint ezt több Ízben hal- ; 
lottam a’ jólértesültektől — most hasztalan elrejtve hevernek, 
minél előbb akár a’ Szion, akár más, tudtomra Veszprémben, , 
hir szerint V.-Váradon szándéklott egyházi hirlap által napvi- ; 
lágra jőnének! A r o lfy . ;

E l e g y .

V a g y  bűntet t .  Múlt oct. 21. Londonban a’ „Marlborough- 
Street“-ben tömérdek ember, nagyobb részint asszonyok az alsó 
néposztályból, csödült a’ rendőrségi hivatal’ ajtaikoz. Igen külö
nös hírek valának kerengősben ; rémület’ és bámulás’ hirét be
szélő minden száj. A’ leghitelesbnek látszó előadás szerint egy 
kereskedőtől elkövetett, a’ törvényhatóság’ évkönyveiben hallat
lan bűntettről vala szó. A’ törvénykezési terem’ belseje nem 
kevésb figyelmet gerjesztő nézőjátékot mutatott. „Oh uram!“ — 
kiáltá az Ítélőtábla előtt lérdrehullott nőszemély — hadd jöhes
sek ismét lélekzethez. Az irtózattól nem szólhatok !!! Hogy’ is 
jöhete a’ nyomorú olly gondolatra ’s oily gazság’ elkövetése’ 
merényletére! Egy asszonyon, ki őt születni látta, olly sok 
évig szolgálta, kinek ő annyi hálával tartozott!...“ Könyzápor 
közt tördelvén e’ szavakat a’ panaszttévő asszony, a’ történen
dő! előrelátva gyámolítására közeledett két rendőrszolgának 
ájultan karjaiba rogyott. Borzada félelmében minden hallgató, 
s aggodalmas feszültséggel váraték a’ rettentő vallomás’ vége. ! 

Halálsápadtság lepé Chambers ur’ ajkait ’s el nem nyomhatott 
megindulással intézé a’ tisztes tanácsbeli kérdéseit a’ félholt, j 

ismét némi eszmélethez jövő asszonyhoz. ,,A’ szörnyeteg — 
mondá ez — szakácsnéját nyársra huzni! süttetni, mig mege
hető lenne!“ Néma csend uralkodók a’ gyülekezetben. „Ki a’ bű
nös ?■• kérdé a biró a’ vádiónét. „Itt állj!“ feleié ez , ’s ujjával 
egy mellette álló, díszesen öltözött kis emberre mutat, ki a’ 
történtet egykedvüleg nézé. A’ teremet megtöltött közönség olly 
lármát ütött, mint egy kalitkába zárt oroszlán1 ordítása, melly, 
ha a vasrostély engedő, kitört volna, a’ vádlottat diribre darab
ra szaggatandó. „Idébb jőjön az ur!“ parancsolá a1 biró szigorú | 
hangon. Mosolygva engedelmeskedék a vádlott. „Mit felellmt ön 
az iménti vádra? (Mély hallgatás.) — „Csak azt, hogy a’ vád j

igaz.“ (Iszonyat' lármája, rá ismét csend.) „Ön tehát elismé- 
ri •. . Valóban , nem merem a’ kérdést bevégezni. . . “ — „Igen, 
uram! én elismérem, hogy ez itt lévő lány, vagy asszony, az 
én szakaesném ; hogy ő néhány hónap óta minden előbbi szokott 
tehetségeit elvesztette ; hogy ma reggel, midőn legvakmerőbben 
vonakodék szavamat fogadni, én neki haragra gyulva ezt mon
dám: ha illyesek még egyszer fognának történni, én őt pecse
nyéje helyett nyársra huzandom . . . Ez a' dolog’ valóságos fo
lyama; én ezt mondottam.“ (Csodálkozás’ és bámulat’ jelei.) 
A’ biró a’ szakácsnőhöz: „Bőszedről mit felelsz e’ nyilatkozás
ra ?“ — Ez válaszoló: „Csak azt, hogy a’ nyilatkozás igaz.“ 
— „Hát mi panaszod van?“ — „Nekem a’ megbánlásért van 
panaszom, mellyel illettettem, ’s 50 font sterling kárpótlást 
kívánok. Mit? hát engem büntetlen fenyegessenek:nyársra hú
zással és megsütéssel; ’s én ezért semmi elégtételt ne kapjak?“ — 
„Semmit! — viszonzá a’ biró — ’s e’ tanulságból jegyezd meg 
magadnak, hogy máskor illy nagy lármát ne üss semmiért.“ Két 
órával későbben még számos csoport állott a’ rendőrhivatal 
előtt, 's e’ városnegyed’ valamennyi komaasszonyai minden száj- 
tátónak azon nagy újságot beszélők, miszerint csak előbb vite
tek egy gazdag kereskedő Ujgateba, hogy a’ legközelebbi es- 
küttszéktől elítéltessék, mivel rábizonyodott, hogy szakácsnéját 
nyársra húzta, megsütötte és megette.

B e r l i n ,  nov. 11. Tegnap történt először az itteni vas
úton tetemes baleset. E stet.i. Potsdamból, a’ nagy tódulás miatt, 
mint mindig két vonat szállíttatott két külön locomotiv által. An
nak meggondolására, hogy egyik szállítmány a’ másik után igen 
hamar indul, a’ biztosítás által szokás szerint tekintetbe nem vé
tetett az, hogy a’ második locomotiv’ gépelynőke tüstint meg
állíthasson, mihelyt észreveszi, hogy az első szállítmányhoz 
közel ért. Tegnap azonban épen ellenkező mutatkozott. A’ má
sodik locomotiv szörnyű erővel rohant az első vonat’ utolsó ko
csijára , úgy hogy az ebben volt utazók borzasztó ijedséggel 
hullottak egymásra. A’ legerősebben illetett utolsó kocsiban több 
személyek, közöttük az itteni egyetem’ egyik tanítója ’s egy fiatal 
nőszemély (ez előfogait ütötte ki) tetemesebben sérültek meg. 
Ámbár a’ két locomotiv minden további baleset nélkül Berlinbe 
megérkezett, ez előzmény azonban óvásul szolgálhatna.

P i g m e n t é i n  pármai professor az állatok’ tanítását egy eddig 
szokatlan nemben próbálta meg, t. i. a’ h a l a k n á l ,  s igen 
meglepő eredmények jutalmazák fáradozását. Most már a pro
fessor útra készül tanítványaival, ezeket és ügyességüket pénz
ért mutatandó, ’s nem lehet kétséges, hogy az ujvágy számos 
látogatót fog állatainak megtekintésére ösztönözni. Jelenleg Pig- 
mentelli ur Rómában van és igen számos nézőség előtt tartja 
mutatványait. Kivállképen nevezetesnek mondanak halai közt 
egy csukát, melly egy kisebb, megjelelt halat egy egész se
regből kivadász, ’s minekutána sokáig hajtotta és megfogta, 
urának mint a’ vadászebek átnyújtja. Más halak a’ muzsika’ tac- 
tusai szerint rendesen mozognak, úgy hogy azt mondhatná az 
ember: tánczolnak ; mert előre és hátra, egymás mellett el 
és egymás körül úsznak, úgy hogy a’ figyelmes néző rendsze
res kerengőket vehet észre.

P ozson yb an .
Alapító és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid A n ta l.



No see te ipsum.
Lehet e szükségesebb valami, mint önmagát ismérni, ’s 

nem történik e gyakran, hogy másokat helyesen ítélünk meg, 
de magunk iránt tévedésben , sőt nem ritkán teljes tudatlanság
ban maradunk*? mivel t. i. vagy igen önhitiek vagyunk, vagy 
restelünk magunkra elegendő önfigyelemmel lenni, vagy és fő
képen, mivel az önisinéretre szükséges, hogy az ember saját 
helyzete’ és köleleztetési’ álláspontjából induljon ki, ezt a’ má
sokéval hasonlítsa össze, ’s igy, úgy szólván, saját énjét a’ 
többi pártok közül ki tudja választani, mi természetesen a’ 
mások’ személyének, véleményének ’s nézeteinek isméretél teszi 
szükségképen fel.

De milly különbözők a’ nézetek és vélemények a’ legszokot- 
tabb és mindennapibb tárgyak felett is! mennyire kell tehát ezek
nek a’ political tárgyak felett, mellyekről itt egyedül szó leszen, 
különbözniek!

Tisztán monarchiái statusokban az illynemíí vélemények’ 
különbözése rendszerint nyomtalanul ’s igy kártétlenül is enyé
szik e l ; de alkotmányos statusokban az egyesek’ véleménye in
kább vagy kevésbbé befolyással van a’ status’ igazgatására, s 
ugyanazért a’ hasonló véleményűek könnyen egyesülnek s mint 
megannyi political pártok lépnek föl, mit legközelebb saját ho
nunk' példája bizonyít, hol, ki tagadhatja*? minden nyilványos vi
tatkozás’ alkalmával a’ pártszellem félreismérhetlenül nyilatkozik.

E’ különböző pártokat 's egymáshoz képesti fokozataikat 
kijelelni, czélja a’ jelen értekezésnek, mellyet Uonfeleim’ kegyé
be ajánlok, miután őket a’ „Gazdag Magyarokéban zsebeinkbe, 
’s a’ „Korunkéban és az erre következeit válaszokban political 
munkásságunk’ kaleidoscopjába tekinteni hagy ám.

Ezen, különböző nézeteken, vélekedéseken, elveken és ér
dekeken alapuló pártokat leginkább két fő ágozatra oszthatni, 
mellyek’ egyikét azok teszik, kik a’ kormány’ nézeteivel ’s tet
teivel vagy egészen egyet értenek, vagy mindig annak ’s maxi
máinak, sőt talán még régibb kormányoknak is értelmében szó
lanák és cselekszenek, ’s kik roya lis tá knak (királypártiaknak) 
neveztetnek.

A’ második ágozat, melly a’ kormánnyal teljes ellentétben 
áll,  vagy,  ha azzal néha egyet ért is , általában vele ellenkező 
értelemben szólani és cselekedni kötelesnek hiszi magát, lib e
rá lis  (szabadelmü) pártnak neveztetik.

Mind a’ két nevezet helytelen , ítéletem szerint ; mert hi
szen mindnyájan royalisták vagyunk. Avvagy nincsen e mind
nyájunknak, constitution^ erejénél ’s értelménél fogva, kirá
lyunk? Kepublicanus ugyan, úgy hiszem, hála a’ józan észnek, 
csak kevés fanaticus vagy őrült akarna lenni közöttünk. Azertis 
amaz első pártot inkább c o n s e r v a tiv e ^  kellene neveznünk, mi
után a’ fenállónak hív megőrzése ’s „fentartása-4 nekik jelszavok.

Szintolly helytelenül nevezik magokat az ellenpartiak lib e
rálisoknak.’, mert hiszen a’ liberalismus ellentéte a sei i ilisvu iv 
már pedig lehetetlen azokat serviliseknek nevezni, kik a con 
stiiutio’ jóléteit, úgymint a’ politicai és vallási szabadsagokat,

egyszersmind védelmezik. Ila pedig a’ s e r v i l i s  alatt szolgait s 
egy valamelly véleménynek vakon, csúszvamászva, hódolót ér
tünk, akkor szintúgy lehet valaki serci/is a’ liberálisok', mint 
a’ royalisták’ pártján.

Aem ritkán és szeretettel nevezi magát ez utóbbi párt oji- 
p o s i t i o / i a k  is. De ez a nevezet is számtalanszor roszul és hi
básan használtatik; mert az oppositio politicai értelemben, ki
vált az angoloknál, kiket olly igen szeretünk utánozni, nem íel- 
tétbletlen ellenzést, hanem inkább a törvényes szabadságnak 
biztosítását ’s megóvását jelenti, ’s igy a’ constituliol inkább fen- 
tartani mint azt megdönteni igyekszik ; következéskép illy érte
lemben inkább a’ royalistákat kellene oppositionak , még pedig 
törvényes oppositionak, nevezni; mihez képest a’ magokat most 
úgy nevező liberálisokat helyesebben újítóknak vagy is rejorme- 
r e k n e k  nevezhetnék.

\  an még egy harmadik párt is, melly azonban csak annyiban 
érdemel itt megenilíltetést, mivel annak hívei, noha különben 
jelszavul a’ boldog „nem bánom-uot „nekem mindegy !“-et vá
lasztók, a kormányzást és a’ köz iigyekbei mindennemű avat
kozást másokra hagyjak ’s tiszta indiíTerentistáku] akarnak élni: 
néha mégis, felijesztve tunyaságok- vagy tudatlanságokból, időre 
az egyik vagy a’ másik párthoz szegődnek s a’ szajasok' és sza
vazók' számát szaporítják, mi leginkább akkor történik meg, ha 
ezen nos numerus sumus et fruges consumere nati a’ fraget' 
csorbíttatásától tartanak.

De hagyjuk a’ nevezeteket, mellyek néha csak a' becsempé
szett divat’ gyermekei, ’s lássunk inkább azon ismérlető jelek' 
világos kiemeléséhez, mellyek magokat a’ pártokat vagy feleke
zeteket egymástól megkülönböztetik.

A’ royalistákhoz tartoznak először, olly tapasztalt és egye
neslelkű férjfiak, kik meggyőződésből semminemű változást 's a’ 
constilutiolól legkisebb eltérést sem akarnak megengedni; kik 
minden tekintet nélkül különös statusczélokra vagy a’ kor’ kivá- 
natira, minden elhajlást az elvtől veszedelmesnek ’s az alkotmány’ 
alapfalát megrázkódtatónak tartanak, magát az alkotmányt ellen
ben mint szent és sérthetetlen hagyományt 's minden szabadság
nak biztosítóját tisztelik.

Továbbá ollyanok, kik kötelességük’ vagy adott esküjük 
érzetében csatlakoznak az elsőbbekhez, 's magokat ennélfogva a' 
kormány’ képviselőiül szeretik tekintetni, de mellyet ileJetem 
szerint sokkal hely esebben képviselnek azok , kik egy óvatos 
előrehaladást a' constitutionalis úton nem csak lehetőnek, hanem 
gyakran szükségesnek is tartanak, de annak alkalmas idejét kí
vánjak mindenek felett szorgosan megválasztatni, és gyora vál
toztatást semmi esetre sem ajánlanak.

Ollyanok, kik az elsőkhöz csatiatkoznak, de nem szintolly 
tiszta indítóokokból, hanem mivel privilégiumaik’ elvesztésétől 
vagy más egyéb károsodástól tartanak. — Ollyanok, kik születés, 
neveltetés vagy connexiok által az aristocrat’ elvébe -
Ollyanok, kiknek kevés bizodalmok van a lehető előrelépések
hez, ’s azért vagyonuknak és jogaiknak nagy obb biztosságát lát
ják a’ most fenallónak további megtartásában, mint az újítások
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ban. _  És ollyanok is, kik nem annyira meggyőződésből mint 
hivatal’ és jutalom' remény éből \ag> egy eb melleklekmtetek- 
ból állanak e’ részhez, de mihelyt látják, hogy czéljokat nem 
érik, az ellenfélhez készek általmenni. — Végre ollyanok, kik 
igaz meggyőződésből, vagy mivel a’ túlzó liberalismus veszé
lyes irányzatait átláttak, tértek meg e’ párthoz.

A’ liberális párthoz számítok legelőször is ollyan férjfiakat, 
kik tiszta meggyőződésből és minden önhaszonlesés nélkül a’ hon’ 
javát csupán újítások által vélik előmozdíthatni.

Ollyakat, kik köteleztetve hiszik magokat mindenkor és 
mindenben bizonyos ellensúlyt tartani.

Ollyakat, kik örök bizalmatlanságukban, a kormány iránt 
arra hivatva érzik magokat, hogy áldozatul legyenek a hazának, 
’s ehhez képest a' kormánytól származó minden javaslatot vesze
delmesnek ’s visszautasítandónak tartanak.

Ollyakat, kika’ képviseleti rendszert, democratai értelem
ben véve, egyetlen eszköznek tekintik a’ népek’ és országok’ bol- 
dogítására.

Ollyakat, kik a’ liberalismus’ elvét az ész3 és értelmiség' kép
viselőjének tartják, ’s ehhez képest, annak elfogadásával, igen 
olcsó szerrel akarnak a’ bölcs és felvilágosodolt férjfi hírnevébe 
jutni.

Ollyakat, kik épen csak divatból ’s mivel igy a’ s o k a s á g  
tetszését megnyerni vélik, állanak e’ párthoz.

Ollyakat, kik nagy nevet akarnak magoknak szerezni fé
nyes szónoklatuk által, vagy épen félelmesekké is vélik mago
kat tehetni a’ kormány’ ellenében ; avvagy csak használhatósá
gukat akarják kitüntetni, ’s a’ kormánytól hivatalt vagy méltósá
gokat reménylenek.

Ollyakat, kik az újításoknál ’s a’ réginek felforgatásánál 
semmit sem veszthetnének, de igenis nyerhetnének. Ezekhez 
számítandó sok ollyan is, ki volt vagyonát elfecsérlette, kit hi
telezői sarkalnak ; mindennemű elkedvetlenítettek ’s elégedetle
nek; valamint a’ f i a t a l s á g n a k  is nagy része, melly t. i. az 
elöljáróságok’ hatalma alól ki akarja magát vonni, vagy kitűnő 
tettek és hírnév után sovárog.

Ollyakat, kik személyes okokból gyűlölik a’ kormányt vagy 
annak tisztviselőit és szolgáit.

Ollyakat, még pedig, fájdalom, sokakat, kik saját ’s még 
inkább az idegen statusalkotmányokat teljességgel nem ismervén, 
sem az egyik sem a’ másik elvnek rudimentáit sem birják.

Ollyakat, kik elegendő készület nélkül utaztak a’ külföldön, 
ott talán valamclly myslicus társaságnak vagy szövetkezésnek tisz
teletbeli tagjaivá is neveztettek; de csak fonák vagy félszeg né
zeteket hoztak onnan haza, mert a’ küléletnek ’s alkotmányoknak 
csak fény-, nem pedig egyszersmind árnyékoldalait i s , vették 
tekintetbe.

'  égre némelly ábrándozókat, fanalicusokat ’s — kik, há
la az égnek, csak igen kevesen vannak köztünk — ollyakat, kik 
a’ fenállónak teljes felforgatásáról, egy elválásról, vagy épen 
egy éjszakamerikai formáú respublicáról almadoznak, mellyben 
szinte már látják magokat az elnöki székre kijelelve, megválasztva 1

E ulitést sem érdemelnek a’ pártok’különböző színezetű hívei 
Kozott azok, kik semmi különösb vagy nemesebb indítóokból, ha
nem egyedül azért, hogy saját vastag tudatlanságokat, restsé
güket , minden józan elhaladástól és müveltségtőli idegenkedé
süket, sőt néha még egyenesen zsarnoki, dics- és ragadomány- 
szomjas szándékaikat elrejthessék, veszik magokra a’ royalismus’, 
de meg gyakrakban a’ liberalismus’ álorczáját. Ezek nem nyer

nek ’s nem érdemelnek jobb sorsot, mint a’ mesének amaz ál
latai, melljek’ egyike bárány’, másika orozlán’ bőrébe öltözött; 
— azaz sem nem hisznek nekik, sem nein félnek tőlök. Előbb 
vagy utóbb a’ köz megveltetés jutalmok.

Ezek volnának tehát körülbelől a’ pártok, mellyek közöt
tünk mind a’ privát mind a’ nyilványos életben jelentkeznek. Hogy 
a’ vallás’ kérdése majd egyenesen majd csak mellékesleg szinte 
a’ pártok’ érdekeibe szövetik ’s azoknak frigyes társul szolgál, 
nem szükség mondanom. Az itt kijelelt pártszinezetekben kell 
a’ magunkét, ha önisméretre törekszünk, kiismernünk ’s néha 
különböző alakokban is magunkra találnunk.

Valamint e’ pártok’ létezése nem tagadható, úgy abból ön- 
kint egy fontos kérdés keletkezik, t. i. ez: v a l l j o n  me l l y  ik 
p o l i t i c a i  p á r t h o z  k e l l j e n  t e h á t  azon f é r j  f i á kna k  
t a r t o z n i ,  kik mi n t  az o r s z á g n a k  k ö v e t e i ,  t e h á t  
annak k é p v i s e l ő i ,  az o r s z á g g y ű l é s r e  k ü l d e t n e k ?

Bármilly fontosnak látszik ez a’ kérdés és sajálképen az is, 
mégis nálunk rendszerint jóval is nagyobb fontosság tulajdoníl- 
tatik neki, mint mellyet, jól megtekintve a’ dolgot, épen nálunk 
magyaroknál érdemel. Ugyanis honunkban a’ követ nem önkénye 
és szabad akaratja szerint szól és cselekszik, hanem mind sza
vát mind cselekedeteit a’ vármegyétől elejébe szabott utasítások 
szerint intézni köteles, úgy hogy ő maga, publicistái kifejezés
sel élvén, üléssel bir ugyan a’ gyűlésben, de nem szavazattal, 
mert ez a’ vármegyéé, mellyet ő képvisel, ’s melly neki sza
bályozó utasításait vagy kiadta már, vagy több esetekben, tá
volát’ és idővesztés’ daczára is , későbben közlendi. A’ dolog’ 
fontossága tehát sajátkép abban fekszik, hogy ezen utasítások’ 
készítésekor a’ különböző pártoknak szabadságokban kell állani, 
véleményüket nyilván és háborítallanúl kimondaniok, hogy igy, 
nyúgodt és szenvedélytelen tanakodás’ útján , a’ megbízók’ igazi 
érdekei és szükségei napfényre jöjjenek, a’ mindennemű, er
kölcsi és physicai, megvesztegetés pedig, valamint minden vé
leményerőltetés , távol tartassanak. Mi magokat a’ megválasz
tandó követeket illeti, eziránt az én rövid, de talán következetes 
válaszom ez: Ha a’ követek csakugyan azok akarnak lenni, a’ 
miknek lenniök kell, t. i. a’ vármegyék’ nemes és adózó közön
ségeinek képviselői, és ha e’ közönségekben, mint tagadhatlan, 
csakugyan léteznek pártokká alakult különböző nézetek és véleke
dések: akkor igen helytelen, sőt igazságtalan dolog volna, merő 
egy ’s ugyanazon párthoz tartozó követeket küldeni akarni; ’s az 
ország’ java, az én Ítéletem szerint, nem annyira attól függ, ro
yalista e a’ követ vagy liberális, hanem inkább attól, valljon a’ 
követ nyúgodt, tökéletes egyenességü, lélekisméretes és az ön
haszonleséstől teljesen ment férj fiú e , ollyan, ki mindezeken fe
lül megbízóinak érdekeit tudja, azon tekintetnél ’s tiszteletnél 
fogva, mellyben megbízói előtt áll, köz bizodalomra méltó, ’s 
végre, ki saját birtokánál fogva a’ jobbágyok’ érdekeit és szük
ségeit is megítélni képes, és ki megbízóitól s z a b a d o n  válasz- 
tatik, nem pedig egyik párt’ erőszaka által tolatik a’ másiknak 
nyakára.

Illy  tulajdonságú liberálisok kétségkívül maga a’ kormány 
előtt is kedvesek leendenek ; mert minden igazságszerelő és jóa- 
karalú kormány, melly t. i. szilárdabb alapokra szeret támasz
kodni, mint a’ pillanatnyi többség vagy a’ kamarák’ változó tet
szése, örömest veendi, ha az alattvalók’ m i n d e n  osztályi
nak szükségiről és ohajtatiról értesülhet, megmaradván nála 
folyvást azon felügyelet, hogy közös tanácskozások’ utján ’s 
a’ különböző, vélekedések’ kicserélése által némelly nézet’ 
helyessége és igazsága bővebben megerősítlessék, mások lát-
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szatos közhasznúságokból kivetkőzlessenek, ismét mások mint 
a’ koz óhajtás’ igaz és őszinte kifejezései egyértelmű’eg elfo
gadtassanak. Továbbá egy Hlyen gyűlésben legjobb alkalma es- 
hetik a’ kormánynak, a’ tehetségekkel ’s érdemekkel bíró férfia
kat kiismerni, mert hiszen olly országban, melly úgy szólván 
maga magát igazgatja ’s tisztviselőinek nagy részét önmaga 
választja, ez volna éjien a legszebb mező, használhatóságát, 
érzelmeit és tehetségeit nyilván kimutatni; de hogy ez megtör
ténhessék, szükségképen meg kellene azon alacsony, többnyire 
irigységen alapuló vádnak szűnni, mintha az egyik vagy másik 
párt mellett őszintén nyilatkozó vélemény csupán valamelly hi
vatal’ vagy jutalom’ megnyerésére czélozna; mert valljon nem 
a’ legnevetségesebb ’s egyszersmind legkártékonyabb anomáliák 
közzé tartozik e a z , ha vétekül és gyalázatűl tulajdonítjuk va
lakinek azt, mi mindnyájunknak kötelessége, tartozása és al
kotmányunknak mintegy conditio sine qua non-ja, t. i . , hogy 
köz hivatalokat és szolgálatokat örömmel keressen és vállaljon 
fel kiki; ’s valljon használhat e az a’ köznek, ha szerény férj- 
liak illyes vádnak puszta gyanújától is elijesztve, a’ sorompók
ba lépni vonakodnak, s igy a’ diadalt nem ritkán az orczállan- 
súg , egy pár jó lüd> ' s némi szónoki tehelség nyerik el?

De h onnan is származik ezen, az újabb időkben olly gya- 
kor gyűlölete a’ hatóságoknak, ’s a’ két táblának egymás elle
ni olly keserű kifakadásai?

Az már egyik veszedelmes fattyusarjadéka korunk’ szelle
mének, hogy sokan a' hatóságok’ ereje alól ki akarják huzni ma
gokat, ’s hol ez lehetetlen, azokat legalább gyűlölik’s gyűlöle
tesekké tenni igyekeznek, Kern látjuk e ennek naponkint példá
ját, kezdve az oskolás gyermeken, fel a’ megérett férjfiuig? E’ 
szokás igen sokat hasonlít a’ revolutionalisok’ azon tacticájához, 
melly szerint ezek a’ hatalom’ rágalmazását ’s igy tekintetének 
aláásását mindenkor legelső frigyesül használták, ’s úgy látszik, 
ez hozzánk is az ultraliberalis elvvel egyűlt vándorlóit be. Ezen 
elvnek sajátságai közzé tartozik még az is, hogy lassankint 
minden jogot, még a’ felségi jogokat is, hanem egészen magának 
tulajdonítani, legalább közösekké tenni, megosztani, törekszik, 
így nem elég neki azon jog , hogy a’ kormánnyal egyetértőleg 
törvényeket alkothasson, hanem még a’ végrehajtó hatalomban 
is akar osztozni, ’s minden, ki hivatalánál vagy méltóságánál fog
va a’ végrehajtó hatalomnak bármi legkisebb részével is a kor
mány által felruházva van, bizonyos emberek előtt az irigységnek 
és gyűlöletnek tárgya. Avvagy nem látjuk e naponkint, hogy a 
magasabb méltóságokra ne menjünk, miképen veszti el némely
e ik  alispány, kit a’ legliberalisabb párt választott, némellyek 
előtt tekintetét s népszerűségét csupán az által, hogy hivatala 
erejénél ’s kötelességénél fogva bizonyos esetekben hathatósan 
és minden mellék tekintetek nélkül közbe kellett járulnia, azaz 
törvényes hatalmával élnie?

A’ magyar constitutio, akármit mondjunk, aristocratai el
veken alapul; ’s habár az alsó tábla, mint a’ mozgalompárt or
gánuma, azt hiszi, hogy ezen elvek nélkül is megállhat*), ezt 
a’ mágnások’ táblája, hol az ország’ minden méltóságai ülnek, 
semmi esetre sem teheti, ’s kötelessége neki, a’ kormányt és 
annak maximáit mindaddig, mig ezek a’ törvények’ körében ma
radnak, pártolni és képviselni. Ha tehát valamelly, bármi népszerű 
férj fi a’ Rendek’ táblájától a’ mágnások’ táblájához megy, hivata

li) Ezt csak a’ Rendek’ táblájának túlzó része hiheti, mert a’ kinek 
alkotmányunkról igaz fogalmai vannak, nem kételkedhet^ hogy 
egész polgári létünk’ alapelve aristocratiai, ’s hogy még a sza
bad király i városok is csak annyiban vesznek részt a’ törvényho
zásban , mennyiben az aristocratiához tartoznak. A szerK.

Iánál fogva, által, ugyanez szükségképen változást, módosulatot 
hoz állásába, nézeteibe, köteleztetésibe ; mert ő nem egyes var
megyének képviselője többé, hanem az egész political szövetke
zést mind az országon belől mind azon kívül kell tekintetbe és 
vizsgálatba vennie, sőt gyakran a’ mi legközelebbi statusszövetso- 
günket az európai nagy statusszerkezettel egybevetnie *). Ezt 
ugyan a’vármegyei követ is teheti, ha akarja és tud hozzá; de a’ 
diplomatái viszonyokról aligha fogják őt a’ kormány’ képviselői 
annyira értesíteni. — A’ változott állás változtat tehát némi rész
ben a' nézeteken ’s véleményeken is; de mi a’ következés? az, 
hogy sokan árulást és átszökést kiáltanak, holott soha sem kellene 
feledni, mikép a’ törvényalkotás és igazgatás a’ kormány zástól igen 
nagyon különböznek, ’s hogy a’ kormány’ képviselőinek és or
gánumának a’ mágnások’ táblája’ többségében kell feltaláltatnia, 
különben igen egyenetlen erők állanának egymással szemközt,’s 
a’ kormány csak igen gy engén volna képviselve. — Ebből’s még 
némelly más, csekélyebb és nemtelenebb czélból származik a* 
hatóságoknak és pártoknak ama’ gyűlölete.

A pártok közötti illyes súrlódásnak és ellenségeskedésnek 
azonban egyik vagy másik forma alatt ki kell törnie, 's az a’ 
bonra nézve ártalmatlan marad mindaddig, mig egy erős, szent 
jogokon és köz tiszteleten nyugvó hatalom áll mint engesztelő 
és kiegyenlítő kapocs közöltök, ’s inig egy nemzeti közérzett nt 
él, melly, erősebb minden pártnál és puszta szemléleti szellem
nél, nagy és fontos alkalmakkor mindnyájokat egyesíti. Ez a'köz
érzelem teszi a' nemzeteket nagyokká ’s ad nekik elöl és bátor
ságot. De ez nem theoriákon, sem puszta szavakon, hanem tett
leges erényeken ’s az elmúlt századok’ nagy tetteinek hervadha
tatlan emlékén alapúi, melly századok a’ magyart törvényes kirá
lyához, hazájához és vallásához mindenkor hívnek és ragaszkodó
nak találták, ollyannak, ki ezek’ védelmére soha áldozatot nem so 
kait, soha életet nem kiméit. Illyeneknek ismert eddig minket a’ 
világ, ez szerezte nekünk a’ „hív magyarok’“ dicső nevét. Europa 
a' mi százados őrködésünket a’ kereszténység’ és minden művelt
ség’ örökös ellensége ellen el nem feledhette. Az 1741 dik év 
arany betűkkel áll feljegyezve nem csak honunk' évkönyveiben, 
hanem Europa’ történetkönyvében, mint fentartója az európai 
súlyegyennek, ’s mint erős kőszikla, mellyen Ausztria’ ellensé
geinek vakmerő tervei meglörének. Ezek s az utolsó revolulioi 
háború alatt lelt nagy és hőskeblú áldozatok, valamint a’ ren
díthetetlen hűségnek a’ legsúlyosabb időkben adott bizonyítványi, 
mellyek magát Aapoleont is csodálkozásra ragadák, elhanivadha- 
tatlan lángok a’ haza’ oltárán; ezek nem üres szók, nem pompás 
szavalatok, nem hiú ígéretek, hanem nagy lettek, niellyeket 
nem szükség nekünk a külföldtől tanulni, azok emlékezete sa
játunk nekünk, melly minden igaz és jó hazafi szivét fendoboglat 
ja, ’s mellyért minket a’ külföld minden világpolgári és ember- 
baráti ígérgetései mellett irigyelhet. wü

A’ T i s z a.
( V c g c J

Általában Magyarországban az utazókra nézve nem nagyon 
veszedelmesek a’ tolvajok , mert igazi utonállókról felette ritkán 
hallani. A’ mi ellopatik, az órizetlen kocsikról! csenésekhen all;

*-v £ ’ tekintetben mindazálta! lényeges különbség létezik azon mag- 
J nások közt, kik mint királyi hivatalúak foglalnak helyet a ’ főren

dek’ táblájánál, ’s azok köz t ,  kik ott szűletéaöknél fogva bír
nak szavazattal.  4 99f r k ■
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kiváltképen pedig- marhák lopálnak, midőn is azok mindjárt a 
rabi is után levágatnak, felosztatnak ’s megemésztitnek.

Az állatok’ eligazodása’alkalmával itt n ég eg>r'et dolgotkell 
elbeszélnem, mell}' minden mellék körülményiben egészen \aló, 
’s mellyel, egy igazságszerető férjíi, kivel az magával történt, 
közlött velem. T. i. ő több fiatal szarvasmarhát vett, a majortól, 
hová őket hajtatá, majd húsz mérföldnyire fekvő vidéken. Mi
után nyolcz napig voltak helyűken, a’ többi marhával a’ legelőre 
hajtattak, hol, szokás szerint, éjszakán át maradtak. Másnap 
reggelre eltűntek. Több napok múlva azon tudósítás érkezett, 
miszerint ezek, két darabot kiveve, azon helyre megérkeztek, 
hol vétettek, ’s hogy 36 órával azon este után, midőn a legelő
ről eltűntek, érkeztek meg. Ltjokban a liszá tés  Köröst kellett 
átúszniuk ’s több mocsárokat átgázolniok. A’ két darab hihető
leg útközben fogatott el tolvajok által. Azon állatoknál, mely- 
lyek éjjel-nappal a’ szabadban vannak, a’ helyérzék kitűnő mó
don látszik kiképezve lenni, miértis az itt nevelt lovak, minden
hol jól megtalálják az utat.

A’ pásztortüzeknél kérdezni lehelne, honnan veszik az égő- 
anyagot? minthogy ez a’ magyar síkságon olly ritka. Ezt azon
ban a’ kukoriczatarló és a’ szalma nyújtják. Az elsőt egy lábnál 
magasabban vágják le aratáskor, ’s minthogy itt felette kövér 
és erős, tarlója jó és tartós tüzet ad. Ezen tarlót használják 
az utazó parasztok is éjjeli tanyájok’ tüzeihez. Milly pazaron bán
nak itt a’ szalmával, már abból is kivehetni, hogy az a’ nélkül is 
tulkövér földhöz ganajra nincs szükségük, ’s ezt csak tüzelőnek 
készítik el. ’S innen a’ szalma fő tüzelőanyag, lllyszerű pazar
lások’ példáját láttam némelly szántóföldeken, hol múlt évi ga- 
bonabaglyákat, mellyek rósz idő miatt haza nem hordathattak, 
égettek el, egyedül az elhordási munkát megkimélendők. Az 
olvasók’ legnagyobb része hallott már kétségkívül a’ földi házak
ról , mellyekben Magyarországon sok ember lakik. A’ Tisza’ 
mindkét partjának síkjain igen is divatoznak. De igen hamis fo
galmunk volna felölök, ha ezeket nedves és szennyes lyukak
nak képzelnők. Több illy lakban valék, ’s azokat nagyon lakha
tóknak, tisztáknak, sőt sokat kényelmesnek is találtam. Mint
egy öt lábnyira ásnak be a’ fekete földbe, az oldalak simára és 
függőlegesen dolgoztatnak ki, ’s mielőtt födelet tennének reá, 
az egészet jól ki hagyják száradni. Fen, azaz mindjárt a’ szerlia 
alatt, néhány ablakot csinálnak. Az oldalak bemeszeltetnek. Egy 
tekeformájú kemencze, mint itt általányosan divatban van, az 
első bútor, mellyet bele állának. A’ falakban kényelem végett, 
vakablakok és mélységek ásatnak, mellyek fal-almárjomokul szol
gálnak. Igaz, hogy az oldalaslag beható napfény nem világítja 
ki elegendően az egész szobákat, mindazáltal nincs bennük olly 
setétség,mint előre gondolnék. Mindenütt sokkal szárazabbaknak 
leltem ezen házakat, mint Németországban sok agyag vagy kő
ből épült parasztházat. Minthogy a’ fedél szalmából készül, ’s 
hozzája kevés és gyenge fa használtatik, magából az építésből 
kitetszik, hogy az felelte olcsón előállítható. Istállók és színek 
hasonlóul épülnek mindjárta’ lakház’ tövében. A’ bejárás kevéssé 
ereszkedő, de minthogy eléggé meghoszabbíltatik, koránsem 
felette alkalmatlan. Télen illyetén lakások, mint magában érte
tik, melegek. Sok faluban találni illyeneket, de többnyire csak 
gyéren elszórva földszinti épületek között. A’ pusztákon azon
ban többeket találni, mert ott olcsó építés mellett kiváltképen 
használhatók.

Berekesztésül a’ Tisza’ hoszában fekvő azon halmokról kell 
még szólanom, mellyek világosan emberi kéznek munkái. E’ ba- 
lomsor valamivel Tokajon alól kezdődik ’s mintegy húsz rnérföld- 
nyire fut le a’ Tisza’ mentében, mig végre Bihar vármegyének 
Erdéllyel határos részeibe vonul ’s itt végképen elenyészik. E’ 
halmok’ formája ’s nagysága csaknem mindenütt egyenlő; ma
gasságuk mintegy'fhusz — harmincz lábnyira, kerületűk száz lé
pésre terjed. Többen felásattak közülök olly hiedelemben, hogy 
régi sírok rejlenek alattok, ’s ezekben némi régiségek lesznek 
találhatók. E’ reménység azonban megcsalatott. Leghihetőbb az, 
hogy e’ halmok sánczokul ’s egyszersmind őrhelyekül szolgáltak, 
’s hogy a’ török iga alatt ugyancsak a’ törökök által emeltettek. 
A’ halomsor rendszerint kettős, és egyik a’ másiktól mintegy ezer 
lépésnyire esik.

Takarékpénztárak Európában.
1836. és 1837. évek’ végével általában 1160 takarékpénz

tár létezett, ’s ezekben 495,344,796 forint pénzösszeség volt be
téve, mellyek egyes statusokra az itt következő mennyiségek
ben osztatvák:

1) Az ausztriai császári statusra, 8 takarékpénztárban, 
30,325,993 frt.; e’ summából nevezetese» a) az ausztriai sta
tus’ német tartományaira 27,197,389 frt. 42 kr.; b) olasz tar
tományaira 3,128,604 frt.

2) A’ tisztán német statusokra, 201 takarékpénztárban, 
23,920,736 frt.

3) A’ porosz monarchiára, 80 tpban, 9,544,296 frt.
4) A’ sclnveizi szövetségre, 58 tpban, 7,981,353 frt.
5) Belgiumra, 5 tpban, 6,466,365 frt.
6) Németalföldre, 50 tpban, 2,771,423 frt.
7) Schleswig herczegségre, 22 tpban, 300,000.
8) Francziaországra, 250 tpban, 49,777,423 frt.
9) A’ brit birodalomra, 484 tpban, 30,500,000 font ster

ling, vagyis 362,847,022 frt.; e’ summából nevezetesen a) 
Angliára ’s Irlandra 20,500,000 font sterling; b) Skócziára 
10,000,000 ft. st.

10) Néhány olasz statusra 1,500,000 frt.
A’ közép és alsó néposztályoktól gyűjtött takarékok’ össze- 

sége körülbelül egy negyedét teszi a’ nyilványos vagyis status- 
jövedelmeknek Európában , vagy közel egy harmadát azon statu
sok’ jövedelmének, mellyekben takarékpénztárak léteznek. E 
pénztárak’ három negyede esik ezen néposztályokra a’ brit biro
dalomban, egy tizede Francziaországban, ’s egy heted és egy 
nyolczad közti rész Németországban (Ausztriában, Poroszor
szágban ’s a’ tisztán német statusokban). A’ kamatokból, melly- 
lyek általában véve pcenlre vagy 17,337,167 forintra men
nek, évenkint 15,879,000 forint (a’ német statusokban és 
Schweizban a’ kamatoknak mintegy fele) a’ tőkéhez csatoltatik, 
melly a’ részesek’ további hozzátétele nélkül e’ summával s a 
kamatok’ kamatja’ pótlásával minden uj évben növekedik. A 
mostani kedvező viszonyok’ és eredmények’ további folyamatjat 
feltevén, a’ már eddig megtakarított pénzmennyiség (a tőké
sített kamatokat is ide értvén) évenkint közel 521|3 millióval 
szaporodnék.

P o zson yb an .
Alapítá és szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid AiiUiL
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Honi termesztőink
kővetkező szerkezetű kérelem’ aláírására hivatnak fel*).

Alulirt jdszágbirtokosak ’s mezőgazdák meggyőződvén ar
ról, hogy a’ pesti országos vásárok’ időszakai a’ czélnak nem 
felelnek meg , ezen meggyőződésünket saját tapasztalásokból 
merítve, következő okokkal véltük szükségesnek gyámítani, je
lesen: a’ józsefnapi vásár (melly a’ zivatarok’ évszakára esik, 
midőn az utak feneketlenek ; midőn a’ Duna’ jege indulóban van 
's a’ folyók kiáradvák) jelenleg Pesttől távolabb vidékeken ter
mett honi czikkel^ink- ’s kereskedésünkre nézve semmibe sem 
vétethetik; ’s egyedül az által lehetne gazdasági iparunk’ téli 
productumit, miilyenek a’ szeszes italok, hizott marha, hamu- 
zsír ’s a’ t., kívánt jelentőségre emelni, ha április hónapba té
tetnék által.

A’ két nyári vásár, melly különben a’ gazdasági kereske
désre ’s főleg Magyarország’ főtekintetű terményére, t. i. a’ 
gyapjúra nézve annyival fontosabb, mivel ez azon egyetlen áru- 
czikkely, melly bennünket a’ külfölddel közvetlen érintésbe hoz, 
’s egyedül nyújt segélyt arra, hogy a’ Némethon’ számtalan 
iparczikkelyit kifizethessük, — legkevésbbé felel meg a’ czélnak.

Minthogy pedig e’ két vásár igen közel esik egymáshoz, ha 
a'kikeleti később tartatnék, a’ baj még érezhetőbb lenne; ez 
okból is kívánatos, hogy mind a’ kettő eggyéolvasztva junius’ 3ik 
hétfőjére tétetvén át, tartása három hétre terjesztessék, annyi
val inkább, mivel a’ mezei gazdának nyári bokrosabb foglalkodási, 
főkép aratáskor, midőn parasztfuvarozásunk’ ereje a’ gazdaság
tól ennek tetemes kárával vonatnék el, a’ vásárok’ czélszerű 
beutazását áldozat nélkül ritkán engednék. Még inkább kiviláglik 
ezen összeolvasztás’ haszna a’ birkatenyésztőkre nézve, ha a’ 
mostani divatban levő medárdnapi gyapjuvásár’ kártékony olda
lait tekintjük. Ha a’ sziléziai és szász merino - tenyésztőknek 
nagy megerőtetéssel valamikép sikerük, hogy néhány száz birkát 
május’ végéig megmosatván, gyapjokat vásárra beszállíthatják, ezt 
a’ mi tizszerte nagyobb nyájainkkal eszközleni lehetetlen, 's ki 
ezt közülünk tenni merte, az többnyire roszül mosott gyapjút 
kapott, ’s merény ét a’ birka’ egészségére nézve káros eredmé
nyek követvén, ez gyakran marhája életébe is került; sőt azon 
kifogások, mellyek eddigelő a’ hegyvidéki hideg hóvizben vagy 
síksági iszapban sietve mosott gyapjú ellen tétettek, nagy rész
ben a’ pesti gyapjuvásárnak kora tartatásán alapulanak. De még 
kártékonyabban hat azon körülmény , melly szerint a’ pesti me- 
dárdvásár’ ideje épen a’ boroszlóival vág össze, mint hová a 
belgiumi, angol ’s amerikai legjelesb gyapjuvevők gyűlvén össze, 
ezek ott elég gyapjút nem találva, vételi vágyok’ kielégítéséül 
Pestre jönnének, ’s igy honi gyapjutermesztőkkel közvetlen al
kuba ereszkednének, ha a’ hibásan számolt vásáridő szándéku
kat nem hiúsítaná. A’ vevők e’ szerint épen úgy függnek a’ le
zserek’ önkényétől, mint a’ termesztők, kiknek gyapjok tokép az 
ország’ távolabb vidékeiről csak az úgynevezett várzi vásárra ér
kezik be; melly kereskedési hiány szülte végső segélyhez mi is

*) Ezen kérelem , alá íratás végett ,  n. casinoi igazgató Pregardt Já
nos urnái van. — V. ö. Hírnökünk’ múlt számat. i

kénytelenek vagyunk folyamodni ’s legfontosabb érdekűiket vagy 
ügyetlen vagy egyéb bizományokkal elhalmozolt lezserekre bízni, 
ha netán előbb sebes postán érkezett boroszlói hamis gyapjuari 
hiiek állal elszédítve gyapjúnk elvesztegetésére magunkat mar el 
nem tökéllük ; ’s ezen vásári és tőzséri közlekedésünk okozza azt 
is, hogy mennyiségre nézve az ausztriai tartomány okét felülmúló 
g j3pjuterményünk kereskedési világban nem is ismértetik ma- 
gyai nevezet alatt, noha a mi gyapjúnk, ámbár finomságra nem, 
de mindazon tulajdonokra nézve, mellyek állal erős állatink' 
gyapju-tömöttsége gyártás közben kitűnik, a’ külföld’ gyapjának 
nem enged.

A’ nyári vásárnak, három hétre terjesztve, junius’ végén s 
julius’ elején tartatása magában is elég ok lenne arra, hogy a’ 
leopoldnapi vásár három héttel előbbre, vagyis October’ 3ik hét
főjére tétessék át ,  ha ezenfelül nem forogna fen ama’ körül
mény, melly szerint novemberben ulaink igen megnehezülnek. 
Mivel ez időtájban hazánk’ legtöbb vidékin már a’ szüret is vég
ződik, a’ szinte legczélszerűbben octoberre határozandó lóver
seny mellett egy szersmind alkalom kínálkoznék évenkint egy me
zőgazdasági ünnep’ tartásaid, melly olly földművelő országban, 
miilyen Magyarország, sokáig többé nem hiányozhalik. Hogy 
pedig azon áruczikkelyek, mellyek ezen vásáron arullalnak, 
mint nyári gyapjú, v iasz, m éz ,  gubacs 's a’ t . ,  October’ köze 
péig be ne szállíttathatnék, ettől a’ többséget félteni nem kell.

Ha e’javaslat’ következtében az őszi ’s tavaszi vásár közti 
idő lioszíinak látszanék, egy januar. közepére határozandó egy
hetes vásár, melly minden sátor nélkül, csupán belkereske- 
désre szolgálná, a’ nehézséget annál könnyebben elmellőzne ; 
mivel a’ farsang’ kezdete ’s az utak’ ez időtáji állapotja, vala
mint a’ Lefagyott folyók, ezen téli vásárt ajánlatosbba tennék a’ 
józsefnapinál.

Illy kereskedési újítások ugyan valamint egyesek’ érdekeit 
jobban vagy kevésbbé megérintik, úgy nem kevés felelemre 
nyújtanak az iránt alkalmat, hogy a’ pesti vásárok’ hasonló mó
dosítása szinte összeütközéseket szülne más vásárokkal. Azon
ban ez ellenvetés könnyen megfejthető, miután Magyarország
nak a’ pesti után legelső vásárai, debreczeni t. i. és szegedi, a 
fentebbi javaslatok áltál vagy egészen érintetlenül hagyatnának, 
vagy olly sorba jutnának, miszerint mindig maradna anny i idő, hogy 
a’vásárosok egyik hely ről a’ másikra idején érkezhetnének, mi a’ 
vásárosoknak még könnyebbségül szolgai. Azonfelül kisebb vásá
rokra nézve rendzavartól annyival kevésbbe félhetni, miiéi itt nem 
uj vásár’ alkotása van szóban, sőt inkább egy mar létezőnek eí- 
enyésztése , mi által egyéb vásárok több időközt nyernének. S 
habár egy vagy más, helyen, egy vagy más figyelmet nem ér
demlő vásárt át kellene is tenni, ez tekintetbe nem jöhet akkor, 
midőn az vétetik czélba, hogy az országnak fő ’s azonegy vására 
(melly bennünket a’ külfölddel érintésbe hoz, melly a’ dunai ha 
józás’ örvendetes jövendőjével európai jelentőséghez mindinkább 
közeledik) e’ végre alkalmasb szerkezetei nyerjen.

Mi végezetül azon aggodalmat illeti, hogy a pesti kereske- 
dőség’ kezén három vásár alatt kevesebb forduland meg mint 
négy alatt; hogy a’ fogadósok’ jövedelme kevesbüleud, a a U;
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ennek alaptalanságát nem csak a' tapasztalás, hanem a lárgjnak
legegyszerűbb felvilágítása is bizonyítja. Sem száma a’ vásárok
nak, hanem tartalma határoz; különben Pest városa már jelen
leg is irigyelhetné Buda és Pozsony’ virágzó kereskedeset, 
mellyek egyenkint hat vásárral vannak megáldva; ugyszinte 3 
vásár alatt sem kevesebb áru, sem kevesebb szekerén nem 
fog beszállítani, mint négy alatt, sőt ugyanazon arányban, any- 
nyivaltöbb, mennyivel inkább fog szaporodni a lásárosak szá
ma, kik eddigi hibás rendszerünk által akadályoztattak, vagy 
nem is mertek vásárinkon megjelenni. Reményijük, hazánkra is 
felderülend a' virágzás’ korszaka valahára, midőn kereskedési 
fővárosa szinte mint Hamburg, Páris vagy London, minden or
szágos vásárt nélkülezve, szakadatlan vásárral fog dicsekedni. 
Minthogy azonban e’ czél még jó távolra eshetik, ennélfogva 
hazafiúi buzgalmunkkal a’ pesti országos vásárok’ előmenetét 
segítni ez úttal elégnek tartjuk, minek is szivünkből a’ legjobb 
sikert óhajtjuk. Pesten, nov. lókén 1838.

Közli Kacskovics hajós.

Pécsi seiyemtenyésztő - egyesület'
r e n d s z a b á l y a i  *).

A’ pécsi s e l y e m t e n y é s z t ő - e g y e s ü l e t  népünkre hasz
nos befolyást gyakorolni , lakostársainkat munkával elfoglalni 
's ez által a" koz jóllétre utat nyitni akarván, részint miv,el mar 
sz. kir. Pécs városunk" ns Tanacsa áltál, 's a' felsőbb rendelé
sek' következtében, több ezerre menő szederj-faval bir, részint 
mivel városunk’ helyzete a’ selyemtenyésztésre mindenkép ked
vező: ennélfogva, hogy e’ hasznos kereskedési-ág városunk
ban is virágzásra kapjon, 's lakostársaink ennek előmozdítására 
s e r k t í n t e e o o n o k ,  m a i  n a p o n  t a r t a t o t t  gyülekezetünkben ,,P é  C S í

s e l y e m t e n y é s z t ő - e g y  e s ü l e t “ czím alatt, következő fel
tételekkel, 12 évre úgy állapítottuk, hogy e’ közös rendszabá
lyok szerint az arra megrendelt előjáróságtól igazgatlassék :

1. §. Az egyesület 20 p. forintból álló — egyesületi el
nök, pénztárnok 's egy választottsági-taglól aláirt— részvények
re aláírást bocsát ki, mellyeket mindenki kor-, nem-, sors- és 
lakhely-különbség nélkül nevezett hivatalunknál kész pénzen 
most egyszer, ’s pedig 1839ik évi jan. 31ig, válthat. — 
2. §. Mivel az egyesület 12 évre létesült, senki előbb tőkepén
zei ki ugvan nem veheti, de részvényét — ha t. i. azt az egye
sület bevallani nem akarná, kinek elsőbbségi joga fenmarad _
az egyesület' tudtával szabadon másnak is eladhatja.__3. §. Ha
valamelyik részvényes, időközben meghalna ’s örökösei a’ rész- 
ve|i>‘ j»£gal élni nem akarnának, azon évi számadás’ bezártával 
az egyesület azt beváltani ’s a járandó haszonnál kiadni köteles. 
-  4. §. Valamint a’ selyem ’s a’ felállítandó gyári-épületek örö
kös ,dore a' tüzkármentő-intézetnél biztosíttatni fognak, uay az

k e L " k i l TaS5 -Dasír l, mi"d“Jája" éS « »sUóik. i>- §• A megtakarított évi haszon, első 's maso- 
;lik evtten, száztdl-hatos kamatokon f.ilül szükséges épületekre

■' hr °  ' ! a  r  ford,Hatván, a' harmadik s ké-
oho.evekbel, ped.g, , •  „linl kijeleltetit , a pénztarnok. nvno.

tatvanv me ett. az illata . - ®- az illető feleknek kezeire szolgáltatni, ’s a’
nyugtatvanvokat az en-vesiíloti „„r.i - . . , -
tatni f o o í a  c  • . gyűlésnek, szamadasával beinu-

f0aa ' ~  S,2"I,U«  »' S' '■» «  1. §• szerin, a' kiszabot, időn 
'„'■ as egyesulet ny részvényeket bocsátna ki, szintazokra 
szaziol 6-os kamatokon felül esendő kél évi haszon, a' fentebbi 
rendszabály szennt, az egyesület'szükségére fog ford,Halni. -

*) L. Hírnökünk’ 97dik számát.

7. §. Azon részvényesek, kik jogukról 12 év múlva önkinte- 
sen lemondanának, a’ gyülekezet’ törvényes becsűje szerint min
den gyári eszköz’ ’s épület’ értékében fognak részesülni; vala
mint akkor is , ha az egyesület időközben tenyésztésének káros 
kimenetelét látván, eloszlanék; melly váratlan esetben mindenek 
árverés’ utján eladatván, egyenlően a’ részvényekre fölosztatni 
fog. — 8. §. Az intézeti-ügyek fölötti tanácskozásban, egy az 
egyesülettől kitűzött helyen, minden részvényes, szavazási jog
gal bir; a’ szavazatok’ többsége határoz: minek következési- 
ben a’ jelen nem levőkkel a’gyengébb fél a’föbbség’ végzését el
fogadni tartozik; szintúgy a’ tisztviselőség’ választásánál is. —
9. §. Az egyesület’ dolgainak elintézésére hivatalos tisztviselő- 
ségre lévén szükség, ennélfogvást 1 elnök, 1 másodelnök, 20 
választottsági tag,  pénztárnok ’s jegyző, minden esztendőben 
(melly két utolsónak, ha egyszer az egyesület’ haszna növeke- 
dendik, illendő jutalom is fog kitűzetni), felügyelő pedig az egye
sülettől kötött szerződés m ellett, most egyszer, választatnak.

A' l i s z t v i s e l ő s é g e t  i l l e t ő  r e n d s z a b á l y o k .
10. §. Az e l n ö k ’ k ö t e l e s s é g e :  a’ tartandó gyűlések’ 

idejét 8 — ezt főkép a’ selyem-eladás-, tőkepénznek liova-for- 
ditása- és tisztujításró!, rögtöni esetben pedig 3 nap alatt a’ 
részvényes urakkal tudatni; megkért tagokkal a’ pénztárt több
ször meglepni, fákra ’s egyéb selyemtenyésztési tárgyakra fel
vigyázói, előforduló hiányokat vagy szükséges javításokat a’ 
gyűlésnek előterjeszteni, valamint a’ reá bízottakról pontosan 
jelentését beadni: ezen kötelesség a’ másodelnökre is értetik. 
— 11. §. V á l a s z t m á n y ’ k ö t e l e s s é g e .  E’ töretlen utón 
olly tárgyak fordulhatnak elő, mellyek’ sietős elintézését az egye
sület’ bizonyos kára nélkül elhalasztani nem lehet. Melly vá
ratlan esetben az igazgató választmány teljes hatalommal rögtön 
végezhet, de küldöttségét felelet’ terhe alatt pontosan teljesíteni 
’s tetteiről az elnöktől idején hirdetett gyűlésnek jelentését min
denkor bemutatni tartozik: valamint arról is , ha az a’ közgyű
léstől valami tárgy’ elintézésére megbizatik.— 12. §. P é n z  t ár 
nok" k ö t e l e s s é g e :  a’ pénztárra szorosan gondot viselni, 
érte vagyonával jót állani, semminemű nyuglatványt ki nem fizet
ni, kivevén ha azok a’ választott gyűlés’ megbízásából az el
nök által jelelfetnek ki; szintúgy számadását rendesen az év’ 
végével elkészítvén , a’ gyűlésnek megbiráias végett bemutatni, 
nemkülönben a" pénztár’ állapotáról évnegyedenkint jelentést 
tenni. — 13. §. J e g y z ő ’ k ö t e l e s s é g e :  az elnök által kijelelt 
gyűlés’ idejét a’ részvényes urakkal közölni, gyűlésben, vala
mint a’ választmányi ülésekben is, tollat vezetni, azok’ végzéseit 
luven ’s szóról szóra beiktatni, kivonatokat, mellyek által összes 
vagy egyes tag valamelly tárgy’elintézésére megbizatik, kiíratván, 
mentülelőbb kézre szolgáltatni, a’ levéltári irományoknak híven 
gondját viseln i’s azokat számba venni. — 14. §. F e l ü g y e l ő  
k ö t e l e s s é g e :  a’ szederjfákra, mellyeket az egyesület vettet 
vagy elül leltet, gondot egész éven át viselni, lakostársinkat a’ 
bogár-tenyésztésben oktatni, az egyesület’ tenyésztésében szor
galmasan működni, a’ rábízott ’s legombolyított selyemről (ha az 
egyesület akkép rendelkeznék) felelet’ terhe alatt számolni, s 
arról időnkint jelentését megtenni; szóval az egyesület’ javát 
szorgalmazni, mellyre nézve csupán a’ választmány’ rendelé
sétől fog függni. — És azért 15. §. mindenki arról, mire a 
gyűléstől megbizatik, számol; számadását a’ közgjülés szigorú
an megvizsgálni, a’ hiányokat szorosan rostálni s elhárítani, 
vagy a’ kárpótláshoz, miben netalán az igazgatóság valamelly 
tagja, vagy más részes is marasztaltatnék, az egyesület javára 
törvényes jogot fog formálni. Melly esetben olly individuum ma
gát mind a’ két rész által választandó compromissionale szóbeli
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bíróság alá vélni köleleztetik (salva appellála extra dominium); 
ennekokáért az egyesület-képviselőnek egész hivatalos személy- 
sege tisztjének lélekisméret szerinti teljesítésére meghilelve lesz.

Mindezeknek bő megfontolására összegyűlvén, egyes aka
rattal e’ czélirányos rendszabályokat helybenhagytuk, azoknak 
pontos megtartására egyenkint ’s mindannyian magunkat köte
leztük, ’s a’ jelen szerződést tulajdon kezünk’ aláírásával meg
erősítettük. Költ Pécsett, Szent Mihály’ hava’ 16án 1838. Ki
adta Nyers János ügyvéd, mint egyesületi jegyző.

A' czukrot ..nádméz“-nek nevezik; pedig ezeket (czukor 
és méz) nem lehet 's nem is szabad összezavarni. A’ czukrot a' 
mostani chemicusok olly testnek nevezik, melly édes, kristalizalt, 
és alcohol-pezsgésbe (fermentatio vinosa) általmenendó; és azon 
édes testet, melly nem katalizálható, de a’ borpezsgésben el
fordulható, mez-nek lehetne nevezni: ollyan azon rzukor, melly 
az édes gyümölcsökben és a’ szőlőben talaltatik (Schleimzucker, 
Traubenzucker); azon édes test pedig, melly a'borpezsgésben 
által nem mehető, akár kristalizálható akár nem, éd-nvk (Süsse 
neveztetik, illyen a’ lejed (saccliarum lactis) ’stb.

A’ szőlő- és gyümölcsmézbőli (Schleimzucker und Trauben
zucker) vegyítés áltál származott méz pedig nem pótolhatja ki 
a’ „czukor“  nevet, és annál inkább sem, minthogy a' mézben 
czukor nem taláilatik, ’s a’ czukrot nem csak nádból (arundo 
sacchari), hanem répából és juharfaléből is készíthetni.

Ismételem tehát kérésemet: maradjunk a’ jó cheinicus sza
vaknál, ámbár régiek; és csak akkor változtassuk, ha a' szük
ség kényszerít, nehogy talán illy helytelen nevezetek áltál mert 
helytelenek, mihelyest az okokkal támogatott vágyat ki nem elé
gíthetik), netalán, mondom, évek után egymást ne érthessük.

Becs, november’ 25kén 1838.
Pr. Spécz,

ebenda’ r. tanítója, az erlan$eni, pörli:/i 
müncheni tudós társ. tagja, t. Nógrád 

és Borsod várni, táblabirája.____________  ________________

 ̂ á I a s z
S á r v á r i  Fcrencz urnák, úrbéri munkája’ tárgyában

Tudós Sárvári Ferencz ur, kit én nem csak mint derék ok 
tatóját a magyar jognak, ’s irót, hanem mint fial nagyon tisztelt 
hajdani oktatómnak a’ debreczeni rollegiumban, nagy tudomány u 
Sárvári Pál professornak, igen becsülök, s kinek úrbéri mun 
kajál a' magyar magányos jog’ commentatorai' chararteristicája 
ban a’ Századunkban csak egykéi szóval, minden megbántó* nél 
kill, érintettem, a’ Figyelmezöben ellenem ekképen kel ki: 
„Az Orosz-Század’**) 80dik számában egy „régi magyar jogász“ 
a’ magyar magányos törvény’ commentatorainak characleristica- 
ját folytatván azt mondja: „Csodálkozom rajta, hogy l’faliler’ 
derék munkáját sem az országos küldöttség az úrbéri tárgyban 
és az országgy ülés, sem az uj 1836ki urbárium’ következtében 
kiadott úrbéri könyvek’ írói (Hoblik, Sárvári, Csaplovica) nem 
használták, ’s Pfahler’ példája szerint, uz úrbéri törvényt tu- 
dományos r e n d b e n  elő nem adlak.“ Erről részemről csak azt 
jegyzem meg, hogy a’ régi magyar jogász munkámat aligha (?) 
olvasta; mert különben meg nem foghatom, ntikinl mondhatja 
róla azt, hogy az úrbéri törvényt tudományos rendben elő nein 
adta. Hiszen, ha van valami érdeme azon munkának: épen ab 
ban állani hiszi azt szerzője, hogy az úrbéri szabályoknak logical 
rendbe szedése által igyekezett a’ szövevényes tárgyat világosi 
tani, a' huszas pontoknak rövidebekké alakításával, a' kifejező 
seknek egyszerübbitésével a’ törvényt érthetőbbé, emlékezetben 
könnyebben inegtarthalóvá termi, mint szintén a'jobbágyság' tör- 

I téneteinek előrebocsátásával egy egészet állítani elő. Ila mar ma 
I gát a' könyvet nem tartotta áttekintésre méltónak (??) a' regi 
jogász, legalább czímét olvasta volna figyelmesen : l Hágott!ó ét 

I rendszeres előadasa az 1836ki úrbéri törvényeknek. Ebből ma 
iából is láthatta volna a’ szerző’ czélját, hogy t. i. a világosi- 

____________
jj Figyelme««’ 1S38. 4HJik szám. óOSdik lapos.
I • * )  Mire való ez a ’ gúnyoló kifejese»?
L J

Kérelem a' magyar cliemicusokhoz.
Míg valaiuelly nemzet nyelvét, mellyet csak évek óta müvei 

kellelileg értein — egész tökélyig ki nem fejtette: úgy hi
szem, nem szolgáland megbántásul a’ magyar chemicus uraknak, 
ha ki észrevételeit — mert azok sohasem tilalmasak — még ta
lán nem idő után, sem annak módja’ nélkülözésével közli. Ezen 
oknál fogva hatérozám magamat észrevételeim’ közlésére a’ ne
vezett urakkal, ’s kérelmemet hozzájok intézve: tapasztalván, 
hogy ők a’ nyelvnyomozások’ elfogultsága közt, a’ cheinia’ tar
tományában kissé messze térlek, a’ századokig szokásban lévő 
jó chemiai kifejezések helyett újakat koholván, meliyek azonban 
a ’ régieket nem csak ki nem pótolhatják, de azoknak még hamis 
értelmet is adnak.

Annak bebizonyításául következzenek itt néhány példák : 
vegytan , ha mag , székag , hugyay, nádméz.

A’ legújabb magyarok a’ c h e m i á t  vegytan-ónk nevezik, 
tehát mintegy azon tudománynak, melly a’ testeket létrészeik
ből összetenni tanítja. De ezen értelem helytelen, mert a’ ve
gyítés (synthesis) talán csak kisebb része a’ chemianak; mert 
a’ chemia elválasztani is tanítja a’ testeket az ő létrészeikre 
(analysis) ; tehát butorkodhatnam, és pedig több igazsággal, a’ 
chemiat „vegytan“ helyett választan-nak (Scheidekunst) ne
vezni. De mind a’ két szónak egyike, különvéve, csak felét adja 
elő azon tudománynak, melly nek nevét kipótolnia kellene; a’ 
chemia szó pedig csakugyan azon tudományt jelenti, melly mind 
a’ kettőt, vegyíteni (synthesis) ludnillik és választani is (ana
lysis), tanítja. Miért akarunk tehat a’ jó régi „chemia1,4 név 
helyett inassal, még pedig roszabbal, élni?

A’ kuli-1 a’ szóujitok hamug-nak nevezik, talán azért, 
mert hamuban találtatik ; pedig minden hamuban nem foglaltatik 
kali. Azon növények, meliyek a’ tenger’ partjain vagy pedig 
a' sós tavak’ szélein nőnek, ha megégettéinek, adnak ugyan ha
mut, de nem kali-, hanem nalron-lartót; így tehát roszabb kife
jezés „haniag“, ’s ennélfogva kuli szónál kell maradnunk.

Az újabb „székag44 sem pótolhatja ki a’ nátron-1; mert a 
székag j mintegy széksónak lételeje, annyit is jelenthet mint has
hajtó (princípium purgans). A’ kereskedésben előforduló magyar 
székső épen nem egyértelmű a’ szénsavas nátronnál; a magyar 
széksó, mint tudva van , szénsavas-, kénsavas- és sósavas-nat- 
ronból ál l; ha ebből chemiai utón kiválasztjuk a' szénsavas nát
ront (carbonas natri), akkor ezen test a’ tudományban nem egy
értelmű a’széksóval: valljon kipótolhatja e leliát„székag“ a nat
ron’ ideáját?

Épen olly rósz értelmű szó a’ ..hugyay«• „ammóniák“ hely ett; 
ammóniák csak akkor található a hugyban, ha ez szétoszlik, a 
fris hugyban pedig, mint tudva van, ammóniák nem találtatik; 
hanem szétoszláskor a’ princípium uricum (mellyet méltán lehet
ne és kellene hugyagnak nevezni) szénsavas ammóniáimra .car
bonas ammóniáé) változik.
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fást és rendszeresitest tűzte ki magának. És ezen czéljait m ég  
inkább e l érn i  r e m é n y ű  munkájának második bővebb kia
dásában, mellyel — az első kiadás elfogyván — ez idő szerint 
foglalatoskodik.“

Tüdős Sárvári Ferencz ur, kit sérteni akarni álmomban sem
jutott eszembe, mivel benne nagyérdemű atyját, Debreczenben 
egykori oktatómat, tisztelem (debreczeni, még élő, három volt 
oktatóm: B u d a i  Ézsaiás, most superintendens, Kocsi S ebestyen  
István és S á r v á r i  Pál nekem elfelejthetetlen), engemet félreér
tett. Nem állítottam, hogy ő ( ’s szinte Iloblik, Csaplovics, Maj- 
láth János gróf, kinek munkája akkor, midőn Írtam, eszembe 
nem juta) munkáját rendszerben nem adta ki, hanem csak saj
náltam, hogy ő ’s a’ többi újabb úrbéri írók az úrbéri törvényt 
F f  a ider’ jeles tudományos rendszere szerint nem adták ki. Én 
is egykor a’ keszthelyi Georgiconban a’ régi urbárium’ tárgyait 
tudományos rend szerint adtam elő a’ mezei gazdaság’ hallgatói
nak, ’s pedig m agyar *) nyelven, de megvallom, hogy azon rend
szer nem volt olly tökéletes, mint tisztelt collegám Pfahler tanáré 
„Jus georgicum“ czímű munkájában. Ha most tanítanám az uj 
urbáriumot mint különös tudományt, Pfahler’ rendszerét követ
ném. Meglehet, hogy Sárvári urnák saját rendszere, melly épen 
nem rósz, jobbnak látszik; de ne vegye azért az én nézetemet 
’s szerény óhajtásomat rósz névén. H an e ven ia »  dam us p e t i-  
tnusque vicissim .

Hogy Sárvári ur’ előadása úrbéri munkájában világosító , 
kétséget nem szenved, ’s azért azt hallgatóimnak is ajánlottam 
’s ajánlom. — Különben örvendek, hogy Sárvári ur munkája’ 
második bővebb kiadásával foglalatoskodik, mellyben a’ világo-  
s ílá s t és rendszeresítést még inkább elérni reményű. Nem fo
gom elmulatni, munkáját sine ira et studio megbírálni, ’s remény
iem , hogy S. ur velem meg lesz elégedve. De mégis javaslom 
neki Pfahler tanár’ ,.Jus georgicum“-ának, mellyet talán még 
nem ismer, gondos megolvasását, a’ legjobb czélból. —

R u m y  K á r o l y ,  
a ’ m agyar  jog’ rendes oktatája.

F e d d é s.
Pseudonymus Jogi hites ügyvéd a’ Figyelmező’ 46dik szá

mában Csaplovics urnák adott durva válaszában két nagy tu
dományuk nagyérdemű magyar irót rajzol sareastice, de olly kéz-

*) A’ „Kritikai lapok’“  irói’ kedvéért,  kiknek egyike engemet fo'fnak 
szidalmazott ,  ’s hogy azon iapok’ közönsége előtt nevetségessé 
tegyen, azt költötte ’s hazudta,  hogy épen tó tu l  g o n d o lk o z o m , 
azt jegyzem m eg,  hogy azon szó „ m a g y a r “  nem írásbeli vagy 
nyomtatási hiba „tói“ helyett.  Ha azon gúnyiró velem együtt  1799- 
dik évben Debreczenben lakott volna,  midőn én ot t  magyarul t a 
nultam (mivel anyanyelvem a’ német)' ,  engemet inkább debreczeni 
gazdasszonyómmal, boldogult Szőke Ferencznéve l , nemeinek ne
vezett vo lna ; mert e z ,  mint takarékos asszony, mikor jószívű 
férje, bold. Szőke Ferencz esküdt u r , ebédnél ’s vacsoránál por- 
haramba másodszor töltött bort, ezt kiál tozta:  „Uram, ne töltsön 
a k is  n é m e tn e k  annyi bort ;  meg fog neki ártani.“  A’ tót nyelv- 

en még néhány évelőit  is olly jára tlan  voltam (szégyenlem meg- 
vallam) hogy midőn nekem egy jogász diákul azt beszélte, hogy 
tudós ellensége’ egy paprikás anticriticájától „ s z - c a m “ ( tó t  szó- 
va  ̂iá végezettel) kapott ,  én a’ szót teljességgel nem értettem, 
s a jogásztól kérdeztem, mit akarna mondani, ez akkor mo

soly gva monda nekem, hogy tudós ellensége’ anticriticájától d y -  
senteriát kapott. — Lengyelül ’s ráczul ugyan szükségből tanul- 
tam , de nem gondolkozom ezen nyelveken, mellyekbcn sokkal
nvpie8\ bí e Vaf ? ° k- Ja,rtas ,mint a’ mag y a r ,  sőt görög ’s franczia 1 2 3 4 
nye vekben. A ragalom es hazugság az okos’ és erkölcsös’ sze -  I 
meiben csak a’ rágalmazónak árt. Rumy.

zelfoghalólag, hogy minden, ki azon két tudóst ismeri ’s azon 
rajzolást olvassa, tudja, kiről van szó. Azt Írja t. i .: „Isme
rek egy tanult férjfit, ki fejéből elmondja Tacitust, Horatiusi, 
tudja valamennyi újabb jeles munkák', ’s közttok a’ politicaiak’ 
tartalmát, sőt maga is részt vészén a' megyék’ és az ország’ 
gyűléseiben, és politizál '), és még is nem régiben egy political 
munka’ taglalásában kése végképen bele tört (?) -). Ugyan ez 
majd minden gazdasági munkákat nem csak bir, hanem szor
galmasan olvasgat is, sőt gazdasági tárgyakról maga is irogat J) 
(mint Cs. von der Bienenzucht in Doppeltstöcken), de különben 
kocsisat is alig ismeri (?!) ^), ’s a’ lehető legroszabb gazda“ 5 6). 
Tovább: „Ismerek egy tudóst, vagy, ha Cs. akarja (?), nem tu
dóst (?) c) ,  ki előttem azt állítá ( ’s mindjárt tudtam, hányadán 
vagyunk): „az egész hazában senki sem tud magyarul“ 7 * 9) (azaz 
érteni kell, hogy csak egyedül ő maga),’s ugyanez ígérgeti, hogy 
a’ históriában az egész világ’ történetkönyvét megváltoztatandja 
úgy, hogy csak akkor fogja a’ világ szemét száját eltátani «), 
miket telt és nem tett (maga sem tudván) a’ régi időben. ’8  nem 
is ok nélkül mondhatja ezt az érintett tudós vagy nem tudós; mert 
ha őt valaki meglátogatja, több szobáit könyvekkel megrakva 
fogja találni, ’s látogatóját bizonyosan a’ legvégső szobában fo- 
gadandja '■>), hogy bámulhassa colossalis tudományát (?) 10 11 12). 
Azonban az emberi évek lefolydogálnak, ’s neki mind egyetlen 
helyes grammalicája, mind mély bölcseségű újabb históriai vilá
gításokkal terhes munkája, mindnyájunknak iszonyú kárára (mert 
mi szegények már magyarul tudni nem fogunk u) ,  a’ világ pe
dig nem fogja megtudhatni, mi történt vala ő vele) csak az Ígé
retben marad“ i-).

Ezen két tudós férjíi Jogi urnák perlekedésébe Csaplovics 
úrral épen úgy jött be, mint Pilatus a’ Credóba. De kérdezem, 
illik e ,  hogy a’ Figyelmező’ triceps redactiója illy sarcasticus 
személyességeket felvesz , mellyekben minden becsületes olva
sónak meg kell botránkoznia? A’ Kriticai Lapok ezen érdemes 
férjfiakat már bántották, ’s ime a’ Figyelmező a’ személyes meg
sértéseket. folytatja! N m ok nélkül állította Csató ur, hogy a’ 
Figyelmezőben a’ Kritikai Lapok’ tendentiája és szelleme meg
maradt. ■—m —

1)  Eddig mind igaz. —m —
2 )  íg y  látszik Jogi urnák ’s a ’ megtaglalt  munka’ sze rző jén ek ; sok 

másnak pedig nem. Laudatur ab h is ,qui  culpatur ab illis. — m —
3 )  Ez is igaz. —m —
4 ) Risurn teneatis amici! —m —
5 )  Nem tudom , mennyiben igaz e z ,  vagy koholt. Talán „nem 

s z e r e n c s é s  gazda“ ak a r ta  Írni Jogi ur. Boldogult P eth e  is bő 
tudományú theoreticus gazda volt,  de szerencsétlen practicus,  
mint maga megvallotta pallérozott mezeigazdaságában. —m —

6) Cs. ur, ki mint én, ezen férjíinak mély tudományát becsüli ’s cso
dá lja ,  őt bizonyosan nem nevezi nem - tudó  ínak .  —m —

7 )  É n  nem voltam je le n ,  midőn Jogi ur — o — tudóssal beszélt:  
de gyanítom, hogy Jogi ur öt félreértette ’s hogy csak azt mondta, 
hogy kevesen beszélnek ’s í rnak grammatice jól magyarul (R év a i ’ 
elvei szerin t) .  Nekem egykor azon tudós férjíi az t  mondotta, 
hogy  könnyebben írna diákul vagy németül,  mintsem m agya
rul , mivel neki ifjúságában ’s hivatalos foglalatosságaiban a ’ la
tin ’s német stylusban több gyakorlása volt,  de hogy hazasze
retetből magyarul ir. —m —

3 ) Hlyen a l ja s ,  köznépi kifejezésekkel a ’ nagy tudós bizonyosan 
nem élt. —m —

9 )  Engemet is a ’ legvégső szobában fogadott;  de csak a zé r t ,  mivel 
ez irószobája. —m —

10) Talán valóban bámulásra méltó , colossalis b ib lio th ecá já t?  Hlyet 
én más m a g ya r  tudósnál még nem l á t t a m , de Németországban 
igenis. —m —

11) Hát járjon Jogi ur  másokkal együtt  a’ nagy tudós’ m agyar  lecz- 
kéire! Szívesen fogja ő látni Jogi ura t  ’s honorarium nélkül 
tanítani. Ha én P -en  laknám , e l já rnék ,  ámbár ősz fejjel,  lecz- 
kéire .  —m —

12) Én is örömest olvasnám már ezen nevezetes históriai  munkát,  
de quod d i / f e r tu r , non a u fe r tu r ;  ’s nem á r t  illyen nevezetes 
munka’ elucubratiójában a’ horatianum „nonum prematur in an -  
num“ -o t  duplázni, sőt trjplázni.  Jogi  még ifjú ügyész, ’s neki 
elég reménye lehet, hogy ezen munkát még olvasni fogja. Varja 
tehá t  ezt türödelemmel ’s ne bántsu a ’ m a g y a r t!  —»»—

P ozson yb an .
Alapítá és szeikeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Semmid Antal*



f
t

%

1 I

Aranyniosás.
Jelen évi őszünknek egyik szép septemberi napján a’ M lí

ra’ partján fekvő pompás őserdőben, hol az olly hasznos cserfa 
egyenes növéskor több mint 20 ölnyi magasságot ’s átmérőjében 
l 1̂  ölet ér e l, azon tépelődém, valljon mi lehet oka, hogy a’ 
gyönyörű folyam, melly nem rég ns. S z á l  a vármegyének kö- 
vetésreméltó munkássága által czélszerűleg szabalyoztatott, és 
60 ölnyi rendes szélesség mellett egyszersmind elegendő mély
séggel bir, teljességgel minden hajózástól meg van fosztva, ho
lott az olly igen járt Stájerországot ’s a’ termékdús Magyarhont 
rövid futtában keresztülmetszvén , e’ vidékeket összeköttetésbe 
hozza a’ Dunával és a’ fekete tengerrel'? Egy folyam, melly 
víztömegre nézve, a’ Tiszát kivéve, aligha enged más akármely- 
lyiknek, használatlanul fut keresztül (mert gyakran hónapokig 
sem látni hajót vagy tutajt Légrádtól fölfelé) a’ legszebb tarto
mányokon! Illy tünemény Európában Magyarországon kívül se
hol sem található. Bizton reményijük mégis, hogy azon cselek
vő erő, melly egy idő óta bujábban csírázik ki 's bőven gyümöl
csözni akarónak látszik, a’ Murát is az emberiségnek használó 
folyamok’ osztályába helyezendi.

Ezen ábrándokba merülve, néhány férjfii és fiút vevék ész
re, a’ partfövényben a r a n y  m o s á s  sál  foglalkozókat; néztem 
munkájokat ’s keresetük iránt tudakolóztani. Csodálkozva hal- 
iám , hogy egyegy személy’ napi bére, midőn legkevesebb, ta
pasztalás szerint 15 ezüst krajczárra megy, de e’ dijt a’ sze
rencse néha 4 — 5 ezüst forintra is fölemeli. Oka álmélkodá- 
somnak azon körülmény vala, mivel soha sem hallottam, hogy 
a’ Mura’ partjain aranybányák vagy aranyfövényágyak létezné
nek; meg nem fejthetém tehát a’ nagy jövedelmet a’ legtökélet
lenebb bánalom mellett, melly abban áll, hogy a’ vizenyős fö
vény egy fadarabra kotortalik, melly néhány hüvelyknyi széles, 
két lábú, ’s alul-felül rovátkokkal van ellátva; azon fövény, 
melly ott akart maradni,  most egy , két láb hoszaságú ’s egy láb 
szélességű, közepe’ táján kissé honiorított (kivájt) deszkácskara 
öntetik, ’s ott riszállatik , inig a’ nemes érez láthatólag külön 
nem válik. Ennek következése a z , hogy csak azon arany nye- 
retik m eg, melly nagy szemekben vagy kristályokban jön elő, 
a’ finom lapocskákban létező pedig mind tovább úszik , mit az 
útra szórt fövényen szabad szemmel is tisztán megláthatni ’s bi
zonyosan felére tehetni. Még egy más, ezüst színű érezfövenyet 
is vettem észre, melly szinte elszóratik. Ha a’ Bánságban még 
rézmosás is jövedelmez, miért ne használtatnék itt, ha ugyan 
van,  ezüstfövény, mint melléktermény?

E’ kisded értekezés’ czélja, azon személyeket, kik befo
lyással bírnak ama’ vidék’ aranymosására, figyelmesekké tenni 
az imént említett bánalom’ tökéletlenségére. Minden esetre egy 
szélesebb ferde lapot ajánlanék, de kivált egyenes szögben pon
tosan , selmeczi mintára készüli teknőcskéket, mellyeket egy
szerűségüknél ’s olcsóságuknál fogva a’ legszegényebb ember 
is megszerezhet. A’ kénesőnek czélszeríi használata is bizonyo 
san jövedelmezne. Majd minden felső-magyarországi folyam és 
sok patak mutatja partjain még ma is nyomait a szorgalmasan

űzött aranymosásnak , melly azonban most tudtomra ama’ vidé
keken sehol sem űzetik többé, ámbár ott még tetemes aranybá
nyák vannak, és több órajárásnyira nyúló hatalmas aranyagya
kat, minők T e l k a b á n y a * ) ,  Zla tn a b á n y a ’stb., mosnak a 
He r n á d ’ hullámai. A’ legkedvezőbb idők az arany mosásra most 
már elmúllak ugyan — értem a’ római birodalom’ végromlasa- 
tol Amerika’ fölfedeztéig terjedőit időközt, mdly ben 10—20.000 
holdnyi termékeny földet minden jobbágyival és törvényes joga
ival együtt 10—20 aranyért, sőt egész országokat is néhány 
ezer aranyért elzálogosítottak vagy eladtak, a’ napi bér ellenben 
igenigen csekély volt: de mégis azt mutatja murai arany mosó
ink , még inkább pedig a’ bánságiak’ és erdélyiek’ példája, hogy 
ezen ága a’ bányászatnak folyvást figyelmet és pedig nagyobbat 
érdemel, mint a’ minőben mostan részesülni látszik.

Minthogy már belé kezdtem ’s, mint a’ki korán reggel kel, 
aranyul lelek, említést kell tennem e’ nemes éreznek az usvany- 
tudósok által még meg nem fejlett ritka tüneményéről: gyakran 
talaltalik t. i. olly vastagságú aranydrót, mint egy pipaszurkaló, 
melly többnyire a’ római „fibula“ nevű kapcsoktól veszi eredetei; 
illy kapcsok, úgy látszik, igen gyakor használatban voltak a’ 
rómaiak’ palástjain ’s mindkét nem által viselt ruhák’ egyéb ré
szein, de ezüstből és bronce-ból valók is sokszor találtainak, 
’s felette sokáig kellett divatban lenniek. — Azonban vannak 
esetek, hol e’ megfejtési mód nem használható, 's hol ilt-ott 
az éles szem egy szövényt pillant meg, melly oda mutat, houy 
épen a’ perui úgynevezett „kürtezüst’“ (Hornsilber) mintájára 
maga a’ természet sok apró szálból vagy tűből egy fonalat sod
rott. így M ária Terézia alatt a’ II egy alján egy hossú arany
indát leltek, mellyel a’ növő szólőtő az anyaföldből hozott ki. 
Ezen inda hajdan, ha nem hibázok, a’ kincstárban tartatott, ’s 
mos-t alkalmasint az ásványgyiijteményben van. Egy aranydrót, 
mellyet hasonlóképen ugyanazon hegyen egy azolótön tálaltak, 
néhai Drevenyák Ferencz főkamaragróf’ jeles ásványgy üjtem« - 
nyében tartatik **). Emlékezem, hogy még több illy esetet is 
hallottam, sőt ifjukoromban valamellyik gyűjteményben olly 
aranydrótot láttam, melly magából a’ kőből nőtt ki, '.s 2 ! ,, hü
velyk hoszaságú volt. Legújabban illyesmi f. é. július hónapban 
találtatott Gömör  vármegye’ 1*e l s ő c z  nevű városkájának ha
tárában, hol a’ megyeház’ építésére kövek vágattak ki, s ezek 
közt 2—3 helyen fedeztettek föl arany drótok, kisded gombolya
gokban , csak néhány ölnyire egy mástól. Az ez iránt tartott vizs
gálatkor azt vallá egy tanú, hogy hasonló, de az elsőtől 1000 
— 1500 ölnyi távolságra fekvő helyen ezelőtt 3 évvel hasonló 
gombolyagot talált, ’s azt meg is tartotta. Kar volt, hogy egy 
mű értő sem látta, minő helyet foglalt ezen arany a' kőben; mert 
csak akkor tudták meg e’ találmányt, midón mar sok ember hor

*) Ezen hely rövid időn híressé lehetne, és könnyen egy magyar Po- 
tóéivá növekedhetnek , no idővel bizonyosan meg is fog történni, 
mert elég aranv van benne, csak &’ főlkéniitéai modok mkelct c- 
nek niéff mindnvdjan. Talán egy bizonyos an.algamatnn.nak. melly 
egy magas kénesöoszlop’ nyomata által volna eszkozlendu, o.i 
eszméié ccv uj korszakot idézend elő. . . . .
K’ gyűjtemény .jelenleg Taklakenc«*bcn van Tokajtól egy mer- 
földnvire, ’s az illető örökösek által eladandó.
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♦lőtt belőle kősíökén pipaszurkálót1. Értéke a’ léleme'nynék mint
egy 80 ezüst forintra mehetett. Ezen hegység átmeneti mészkő
ből áll , ollyneinű szikla, melly különben igen ritkán foglal magá
ban erezet, de épen az arannyal tesz kivételt, igy péld. ama’ 
gazdag dalmátországi aranybányáknak, mellyek Diocleliunus 
császár* idejében olly jól fizettek, ’s most nyomuk sincs többé, 
hasonló mészkőben kellett feküdniük.

Utódaink’ számára még egy a r a n y f o r r á s  van fentartva 
azon zuzómüvekben, hol bányavirágos érczek töretnek, melly 
forrás azonban még nem hasznáitatik. Chrysoslomus.
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Hazai találmány.
Köztudomású dolog, hogy némelly orvosságoknak, mellye

nek a’ bals. copaivae, kánfor, carbonas ferri, salmiak, rhebar- 
bara, chinin, asa foelida ’stb. bevétele, fedetlen alakban, nem 
csak gyermekeknél, hanem felnőtteknél is az undorító vagy igen 
kellemetlen íz és bűz miatt tetemes akadályokra talál, ’s hogy 
ezen nehézséget és kellemetlenséget a’ bevevőre nézve még in
kább neveli azon alkalmatlanság, mellyel az illy orvosságok’ be
vétele után a’ szájból eredő bűz a’ beteggel társalkodókra néz
ve szükségképen maga után von.

Ehhez képest már több év előtt gondolkodtak franczia 
gyógyszerárusok olly egy boríték’ feltalálásán, melly a’ nevezett 
orvosságokat, a' legkisebb adagokon kezdve és minden levegőt 
kizárva, ugy beburkolhassa, hogy ezen burkok az orvosság’ 
bevétele alatt és után annak legkisebb izét vagy szagát se érez
tessék, annak minőségét és hatását legkevesebbé se változtassák 
vagy hátrálják, következőleg igen könnyű és kellemes bevéte- 
lüek,  igen könnyű emésztetűek ’s az egészségnek semminemű 
ártalmára se legyenek.

E’ feladatot a’ mult 1 S37dilc évben teljes kielégítésig meg
oldók M ol/tes és R a g u in  franczia gyógyszerárusok, mint a’ fran
czia gyógytudományi academia’ vizsgálatiból és tudósításából 
(1. Bulletin de l’Académie, Paris, 1837, v. t.) kitetszik, ’s 
ugyanezen academia’ ajánlatára a’ gyártásra Francziaországban 
kizáró privilégiumot is nyertek.

A’ találmány’ hire csakhamar birodalmunkba is elhatott, és 
Schürer Károly bécsi gyógyszerárus, megszerezvén magának 
a' találmány’ titkát a’ francziáktól, szinte kizáró privilégiumot 
nyert rája az ausztriai tartományokra nézve, mint legújabban 
is a’ bécsi hírlap' (Wiener Zeitung) folyó évi octob. Íjén költ 
számának értesítőjéből láthatni.

Mielőtt e’ közhasznú találmánynak ismerete és használata 
honunknak e’ Bécshez olly közel eső részeiben is elterjedhetett 
volna, történt,hogy egy Pozsonyon keresztülutazó bécsi gyógyász 
orvosságot rendele magának itteni gyógyszeres SchÖninger 
György urnái, mellyet a’ nevezett íz - és bűzmentő capsulában 
kívánt kiadatni. Jeles és már több, szerencsés chemiai próbá- 
1‘atiról ismert gyógyszeresünk illyes capsulákkal „ mire! előtte ad
dig ismeretlenekkel, nem bírt ugyan; de épen az lön neki a’ 
leghathatósabb ösztön, hasonlóknak feltalálására.

IS’yolcz vagy tiz napi feszült figyelem és gondos próbálatok 
után csakugyan sikerült jeles hazánkfiának is a’ fr an ez  iák ét 
ha nem f e l ü l m ú l ó ,  l e g a l á b b  t ö k é l e t e s e n  e l é r ő ,  át
látszó, zománczneinűj légkirekesztő, fölötte könnyű és kellemes 
bevételű borítékok’ (capsulák’) uj a n - f  e 11 al á 1 ás a,  mellynek 
minden előszámlált jeles tulajdoniról, szorgos vizsgálat után, 
több itteni köz hivatalban lévő gyógyászaink tanulságot tettek. 
(L. Pressburger Zeitung, 1838, Nr. 97, 937d. 1.)

Ezeknél íogvást óhajtanunk kell,  hogy buzgó és jéles ha
zánkfiának e találmánya honunkban minél kiterjedettebb ismeret
re és használatra jusson, s hogy honi gyógyszereseink, kiknek 
érdekükben fekszik hasonló találmányok’ ismertetése, inkább 
hozzá mint külföldiekhez forduljanak, miután kételkednünk sem 
lehet, hogy ő azok’ készítésére és szállítására, a’ kívántak) 
mennyiségekben, a’ külföldieknél jóval is gyorsabban és jutányo- 
sabban kész leend.

Tanulok’ igazságtétele Párisban.
E'czím  alatt a’ frankfurti F ő p o s ta h iv a fa l-ú jsá g  — azon 

csendháborítások iránt, mellyek november’ 26kán L h erm in ier  
ur’ leczkéinek megnyitását gátolták — következő czikkelyt kö
zöl: „Lherminier professor és iró. ü  a’ hasonlító törvényhozás’ 
tudományát tanítja, ’s többek közt Németországról is irt egy 
könyvet. „Rajnán tulajában (a’ czím ezt látszik mondani: itt túl 
paradicsoma van a’ bölcseségnek, kútfeje a’ szépségnek , kincs
tára az ideáknak) mindent jelesnek talál, egyet kivéve: ő t. i. 
meg nem foghatja, mikint van az, hogy illy értelmes, illy mü
veit nemzet, mellyben minden harmadik férfiú fél F ia ló , olly 
soká késik lázadásával. Tudni kell, hogy Lherminier, midőn 
három év előtt a’ mondott könyvet irta, nyomot-tartó democrata 
volt. Az olvasó’ okulására a’ „Rajnán tul“-ból emlékezetbe ho
zunk egy rövid helyet: „Egy nemzet sem bir ugy mint Német
ország — a’ görögöket sem véve ki — a’ tanok’ és rendszerek’ 
olly organicus egészével, melly az emberi tudás’ körét magába 
foglalná; mondhatni, Németország a’ 19dik században az embe
ri nem’ metaphysicáját szerkesztette. De minek e’ nagy ideamoz
galom? minek ez alapos foglalkozás minden ágaival a’ ludasnak 
és nyomozásnak? Valljon az egyes a' korlátlannak ölébe vesse 
e magát, ’s a’ nemzet őt kövesse? így jutott tönkre India. Jó 
eleve mar átfutotta az érzékfeletti vizsgálódás’ mezejét, ’s az
alatt elmulasztotta az életet. Németország, ereje’ öntudatában, 
az ideákat foganatba veendi. Gyümölcsterhes gondolatok ne he
verjenek örökké az agyba zártan. Francziaország adta a’ példát: 
az értelmiségi revolutióra a’ political felfordulás következett. 
A lira b ea u  utána jött V o lta irenek. A’ megismert igazságnak 
hasznát kell venni. Francziaország, dicsőségére, e’ törvényt 
követte; Németország nem fog hátramaradói. Látott minket és 
megértett, mert a’ mi cselekvésmódunk egyszerű volt; ha meg- 
jő az idő, a’ gondolatok tettekké fejlenek.“ A’ propaganda épen 
minden nyeregbe illik; semmi áluttól sem irtózik; korántsem ha
szonleső: abban telik kedve,  ha mással is közli, a’ mi jót bir; 
Lherminier a’ németeket, mivel késnek lázadásukkal, tudomá
nyos becsületüknél ragadja meg; minthogy K an tu n k  és F ich tenk 
volt, R o b e sp ie rre  és Flunlon  el nem maradhatnak. Lherminier 
azonban még sem volt igazi apostola a’ franczia demagog hitnek; 
a’ felforgatási ideáknak ő benne csak gyenge gyökerei voltak; 
F iesch i inerénye után magával meghasonlani kezdett; A libaud  
ellen tollat is ragadott ; 1838ban végre egészen megtért ’s a’ 
ministerek’ táborába ment által. Ezt neki a’ párt meg nem bo
csáthatta; a’ fiatal Francziaország magára vállalta, őt az elsza
kadásért megbüntetni. 1838. november’ 26kán megtudta Lhermi
nier, miért „vesztegel“  még Németország; épen nem tetszik 
neki, hogy az ifjak, kikel mint hallgatókat tanítania kelle, nem 
engedik őt szóhoz jőni, ’s „gondolataikat teltekben fejezik ki“.  
Minden párisi hírlap ir e’ botrányról, ’s csak a’ legkisebb rész 
fejez ki elhatározott roszalást. „Jól esett az apostatának; a’ 
mit keresett, megkapta!“  igy hangzik tartalma sok elmélke
désnek ez esemény fölött. Csak a ’ D ébats  fakad keserű gán
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csokra, ’s azt mondja, hogy e történeten minden törvényes em
bernek borzadnia kell. Midőn délben a professor’ tanítótereme 
föinyilt, a" tanulók más ujvágyasokkal együtt rohanlak be, mint
egy kétezerén lehettek, többnyire elkészülvék nem hallgatni, ha
nem hallgattatni. Lherminier hittagadónak szidalmaztltott5, ki- 
fütyöltetett, papirosgolyókkal ’s rézpénzdarabokkal dobáltatott. 
Ó ez alacsony méltatlanságot fél óráig kiállotta, újra és újra pró
bált szóhoz jutni, de mindig elnyomatott eme’ zajos kiáltásokkal: 
Le az árulóval! föl a’ lámpára a’ hitszegővel! Végre fölszedte 
sátorfáját ’s egy mellékterembe vonult; a’ dühös tömeg betörte 
az ajtót ’s összezúzta a’bútorokat; Lherminier, fenyegetve látván 
magát, ckkép szélt a’ betolakodókhoz: „Ha itt nincs fegyveres 
erő, éltemet védelmezni, azért nincs, mert én a’ hatóságot kérve 
kértem, hagy na engem közietek magányosan. Én nem hittem, hogy 
gyilkosokkal legyen dolgom ; eresszetek!“ Üggyel bajjal vergőd
hetett az utczára; a’ kiabálók őt lakásáig követték, ’s csak itt 
szólittattak fel szétmenésre. A’ júliusi lázadás' kilenczedik esz
tendejében igy értik a’ szabadságot Francziaország’ fővárosá
ban! Egy tudós nyilván kigúnyoltatik és megcsufoltatik, azért, 
mert ő élt azon természetes, csak lélektyranntól megtiltható sza
badsággal, hogy political dolgok feletti nézeteit megváltoztassa. 
Ha Lherminier-— az opposilio’ előadása szerint — kül hasznok ál
tal indíttatott a’ ministeri párthoz átmenni, úgy a’ tanulóknak, 
ha főleg őket illeti a’ censori tisztség, csak egy módjok volt a’ 
professorral éreztetni, miképen ők roszalják cselekedetét: el 
kellett volna a’ leczkéről maradniuk. A’ Débats a’ botrányróli 
közleményét ekkép rekeszti be: „Azon férfiú, kit az anarchis
ták’ gyülölsége egészen az ő publicista öntudata’ küszöbéig ül
döz, e’ bátor és eszes férfiú, most a’ miénk; őt segíteni és saj
nálni tartozunk; őt ótalmazni kötelessége a’ társaságnak; nem 
kételkedünk, hogy a’ kormány a’ társaság’ adósságát lefizeti.“ 

A’ Jour/tul des Debuts’ érintett czikkelye ez: „Mi már 
nyilatkoztunk L, ur iránt. Őszintén dicsértük a’ ministeriu- 
mot, hogy e’ fiatal írót, kinek tehetsége a’ constitutionalis mo
narchia’ ügyének használhatott, «yilt karokkal és megkülönböz
tetéssel fogadta. Tálán hozzá kell vala adnunk, hogy L. ur, jó
val e’ dicséretes megtérése előtt, ’s az általa okozott megütkö
zésnek daczára, hajlandónak mutatkozott a’ júliusi kormány t hoz
záállásával gyámolítani. Ő már Thiers ur’ febr. 22dikei ministe- 
riumához közeledett. Utóbb több rendű irományt bocsátott köz
re , mellyekben liberális alkotmányunk’ alapelvei igazán és ha
tározottan adattak elő ’s melegséggel védehneztettek. Végre 
senki sem feledhette el azon erőteljes kikelést és iszonyodást, 
melly el ő , czikkelyeinek egyikében, azon anarchiái szenvedélye
ket, mellyek egy A lii  und’ királygyilkos’ kezét vezeték, üldözé 
és kárhoztató. E’ czikkely óta tetemesen csökkent a' kedvezés, 
mellyben L. ur a’ democrata pártnál már régóta álla. Állasa a- 
zontul a' monarchia’ védői közt vala kijelelve. Ezen állasért, 
mellyel most elfoglal, ő becsületesen megküzdőit. I)e vegyük 
fel bar L. urnák újabb ellenségeivel azt, hogy ó azon jegot, 
mellyel birt, t. i. elhagynia egy pártot, mellyet szolgált, ’s 
kárhoztatnia olly véleményeket, mellyekben előbb osztozott, a 
lehető legkiterjeszkedőül) mértékben használta, még ekkor is 
kérdhetni, valljon ezen jog nem volt e nála kétségtelen, nem 
volt e szent*? Illik e és szabad e olly embereknek, kik az 
e m b e r  j o g o k  iránti képmutató tiszteletükkel büszkélkednek, 
olyanoknak, kik e’ szót „szaba ds ág“ szüntelen szajokban 
hordják, elpörölni akarni L. űrtől azon használatot, mellyre ő 
ugyanezen szabadságát fordította. L. ur hat év óta professoia 
a’ jogtudományoknak a’ franczia collegiumban. Oktatasfoly amá- 
nak megnyitása a’ mai napra vala hirdetve,’« a’ tanuló fiatalság

hoz némelly journalok által bocsátott felszólítás’ d a c z á r a  is tudva 
volt, hogy ó tanílószékének, mellyen ékesszólása annyiszor di
adalmaskodók, elfoglalásáról le nem mondott. L. ur tehát a’ 
programmban kijelelt órán a’ College de France-ban megje
lent. De már korán reggel, azon terembe, hol a’ tanításnak 
kelle tartatnia, számosán csódültek, kik a’ folyosókat, a' colle
gium! nagy udvart, sőt az utczál is elfoglalak. Kikből állott e’ 
csődület’? A é hány tanulókból, mesterlegény ékből, sok idősb 
emberekből, számos sötét képekből, szóval, többnyire ollyan 
emberekből, kik az oskolát közönségesen látogatók előtt egészen 
ismeretlenek valanak, ’s kiket az előre szandéklolt botrány' 
viszketege csalt oda. Azt is állíthatni, hogy e' tömegben az os
kolák sokkal ke\ésbbé voltak kép\iselve, mint az anarchista 
pártok, mellyek a’ rendetlenségbeni részvételre azó szajasaikal, 
kenyereseiket és czinkosaikat kiküldöttek. L. ur déltajban belépett 
a’ belső teremekbe. Baratjai közül egy sem követhető ót, mint
hogy a’ bemenetek zsúfolva voltak, úgy hogy a’ tiszteletreméltó 
professer, ki egyébiránt a’ nyilványos hatóságtól nem akart 
fegyveres védelmet elfogadni, midőn már tanitószékén volt, 
egyedül ’s védelem nélkül latta magát, dühös és megrögzött el
lenségek’ közepette. Erre kezdődék a’ leggyalazatosabb botrány, 
mellyet valaha a’ political szenvedélyek’ erőszakoskodása és dur
vasága hozott létre. „Le a’hitehagyóllal! Le az árulóval! Lam- 
pafára az adószedővel!“ irtóztató kiabálások fogadtak a’ profes
sor!. Mindenfélét dobollak télé. Nehéz, erősen (lágyított sous 
darabok suhogtak füleit körül. Az asztalon volt vizes palaczk 
és pohár összezúzatott. Egy iszonyú padhasáb zuhant taiutósze- 
kére. A’ fenyegetések, hatalkialtás, dühös tombolas és a' liai 
sogó: „Le az árulóval!“ meg-megjultak folyvást növekedő ha 
tatommal. E’ jelenetnek Lberminier csaknem három órauegye 
dig volt bátor és rendithetlen tanúja. Hangja, mellyel olly kor a' 
zajt csillapítani próbálta, mindjárt az első szavaknál szidalmak 
és áthúzódások’ mennydörgése áltál nyomatott el. Líra kezdődtek 
az erőszakoskodások is. L. ur látván, hogy liiaba iparkodik az 
őt fenyegető veszélyt elhárítani, eltökele a' teremet odahagy ni. 
Néhány tanuló nagy fáradsággal igyekezett neki a’ tömegen at 
utat törni, mellyen ő a’ professorok’ váróteremébe vonult. A 
tömeg követte; az ajtó betöretett, a’ szekrények felfordíltattak, 
’’s L. ur a’ legnagyobb veszedelemben vala. Nemes és büszke ma 
gatartása azonban megmenté őt: „Uraim, úgy mond, csak azért 
nincsenek itt lovasőrök élelem’ védelmére, mivel a' hatóságokat 
kértem , hagyjanak engem magamat önök között. Nem hittem, 
hogy orgyilkosokkal lesz dolgom! Eresszenek önök“ .. . K'sza 
vaknal erősen félretola az ellenében állókat ’s kiért az udvarra, 
hol több b ara ti körülvevék ’s az utczara kivezetek. A lazado 
tömegnek egy része foly vást kiabálva követle ót. De itt a' koz 
megütközés és boszankodas védte a’ tiszteletreméltó professort, 
’s ő a’ pórnép’ kíséretében és szidalmai közt élt ugyan hazahoz, 
de nyugodt, rendíthetetlen magatartással, s csak a’ megvetés 

egy oyönge mosolyával áruivá el azon boszankodost, mely- 
ivet egy védetten, bátor férjfiu a' pórnép’ durvaságaival küzköd- 
tebeii érez. Egy, szokott jeleivel ellátott rendőrbiztos, hajdúi 
kíséretében épen ekkor jelent meg L. ur’ lakilaza előtt, s ke
vés pillanat alatt a’ csendzavarók szetugretlak, miután többes 
fogságra vitettek. — L. ur igenis nagy vétkes a' túlzó part’sze
mében. Ennek jlheoriája állal elamilva, azon halóban, mellyet 
ez a tapasztalatlan ifjúságnak olly ügyesen vetni tud, Ő is tartózko
dott egy ideig a csalatasok’, hamisság’, tarsasagelleniazei.se- 
délyek’, alkalmazhatatlan tanok’ és pompás bazudságok' azon 
tartományiban, mellyekben a’ deinocrata pártok élnek. Tapasz

talhatta ott, hogy azon erények, mellyek olly lármásan lepnek
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fel, amaz önhaszonra-nemvágyás, melly olly fenhangon szokta 
niagat hirdetni, amaz elvek, melljek olly hajthatatlanoknak lát
szanak, ama’ programmok, mellyek az emberiségnek jóllétet , a’ 
hazának dicsőséget ígérnek, jobbára füst, gőz és pára. Ó is
meri már semmiségét a’ tanoknak, mellyek őt elcsábilak, és 
veszedelmét a’ tévelygéseknek, mellyek-őt elragadák, s most, 
férfiúi érettségre jutva ’s avval valólag alkotmányszerű nézetek
re áttérve , ez utóbbi véleményűektől úgy fogadtalik, mintha tő
lök már régóta próbára tétetett volna. Ő az ellenfél’ gyengesé
gének ’s tehetetlenségének titkát hozá hozzájok. Fogadjuk őt 
szintazon őszinteséggel, mellyel ő hozzánk jő; mi iránta gyá- 
molítással és sympathiával, a’ társaság védelemmel tartozik. A' 
kormány, nincs kétségünk benne, a’ társaság’ ezen tartozását 
le fogja fizetni tudni.“

Lherminierről végre az Allieiiaenm következő czikkelyt kö
zöl: „Parisból egy társunktól a’ következő levelet vettük: 
Páris, nov. 3. 1838. — — Azok közzé, kik mint reméltem — 
’s nem ok nélkül — itt mulatozásom’ idejét reám nézve tanusá- 
gossá fogják tenni, eleve számítottam Lherminiert, a’ C o l l é g e  
de F r a n c é b a n  az összehasonlító jogtudomány’ tanítóját. Tör
tént pedig, hogy épen ideérkezésem előtt néhány nappal a 
professor és journalista széket fogott a’ statustanács’ teremében, 
’s a’ professorok és journalisták ezt nem bocsáthatták meg neki, 
ámbár a’ példa sem nem első, sem nem utolsó, mert hiszem 
még őket is fogja érni a’ sor. A’ hírlapoknak legalább is két 
harmada, ’s legelői a’ Charivari, ki Lherminiert L’ air-mi-niais-nek 
írja azóta, reá rohant a’ magát a’ júliusi napokban is megkülön
böztetett ifjú férjfira , ’s minden harmadik sor elpártolásról szó
lott és árulásról. Részemről, ki Lherminier’ munkáit kettős 
figyelemmel kisértem mindig, mert olly szempontból indult ki a’ 
jogtan’ mezején, mellyet helyesnek ’s gyümölcsöző czélhoz ve
zetőnek tartok, ’s ki viszonyait először is Guizotval, utóbb a’ 
saintsimonistákkal és Fourierral, ’s nem régiben Sanddal és La- 
mennaisval méltánylani tudtam, mint azt eddigelé tudta a’ sajtó 
is , mert akarta, — elvhűséget látok legújabb czikkelyében is. 
U látta, vallotta, hogy mind ezen rendszerek a’ „gondolat’“ 
elnöksége alatt alakultak, hogy nem isteniették a’ fatalitást és 
esetet, ’s igy philosophiai alapelvénél fogva a’ valónak befolyá
sát is látta bennök: de azért ezen rendszerek’ egyike sem szá
míthatta őt catachumenái közzé, neki saját nézetei voltak, ’s ezen 
nézetekhez hű maradt a’ Revue des deux-mondes’ azon czikke
lyében, mellyet Lamennais’ souverainitas-eszméje ellen irt, ’s 
mellyben árulást nem látott senki; ’s azon másik czikkelyben, 
mellynem is elv vagy eszme, csak mód ellen szól, ’s mellyben 
árulást látnának annyian. Mólé megkülönböztette Lherminiert, 
tehát— Lherminier a’ jelen cabinet’ elveihez állott mindenben. 
Ok igy okoskodnak. De vétünk e a’ logica ellen, ha a’ t e llá t
ót ekkép alkalmazzuk: Mólé megkülönböztette Lherminiert, te
hát jelét adta, hogy az iró’ elveit nem látja rendbontóknak. — 
Azonban elég erről, mert a’ tárgy önt, tisztelt barátom, a’ tá
volban nem érdekelheti annyira, mint érdekel engem itt helyben“.

E l e g y .
S t a t i s t i c a l  adat ok a’ f e l s ő  - m a g y a r o r s z á g i  bá

nyákról .  Hiteles adatok szerint a’ szomolnoki bányakerületben 
fekvő rézolvasztó-hutákban (ide nem értvén mindazáltal a’ f. 
mmmmm— — — — _____

kincstár' hutáit) 1838. januar. ltől fogva, 1838. junius’ utolsó
jáig következő mennyiségű rézérczek olvasztanak:
A johannisstollni hutában, Igló város' határában, melly egy pri

vát társaság’ tulajdona, . . . .  13459 mázsa, 5 font.
A’ Sz.-Miklós-hutában, Szlovenka’ hatá

rában, melly szintúgy privátok’ tu-
lajdona..................................................  21707 „ 54 „

A’ Phoenix-hutában, Margit falva mellett,
Sáros vármegyében , melly a’ fel
ső- magyarországi bányaegyesület’
(oberungarische Waldbürgerschaft)
tulajdona.................... ...........................  32281 „ 55 „

A’ Sz.-György nevű hutában, Igló’ hatá
rában, melly szintúgy a’ bányaegye-
sület’ tulajdona..................................  12597 ,, 22 ,.

Mindössze 6 hónap alatt . . . 80045 mázsa 36 font.
Mi pedig az ezen érczből lett tiszta réz’ mennyiségét illeti, 

ez következőleg ál l:
A’ johannisstollni hutában, egyegy mázsa érczből egyre- 

másra (Durchschniltshalt) lett 993J135 font réz; a’ Sz.-Miklós- 
hutában 930|100 font; a’ Phoenix-hutában 8 13s/322 font; a’ Szent- 
György n. hutában 726j126 font. E’ szerint a’ réz’ egész meny- 
nyiségét kerek számmal mintegy 7000 mázsára tehetni félesz
tendő alatt, ide nem értvén azon mennyiséget, mellyet a’ kincs
tári huták olvasztottak. Qj—r.J

F e l l á z a d á s  és  á l t a l á n y o s  k ö l t ö z é s .  Az 1S35ki év’ 
május hónapjában a’ Hernád’ partjainak lakosi, névszerint Dobsa’ 
és Csanálos’ környékén, nem kevesebb csodálkozással mint ő- 
römmel azt vevék észre, hogy a’ folyam’ medre egyszerre meg
lelik halakkal , mellyek csaknem kiszorítják a’ vizet medréből 
’s olly sűrű tömegben úsznak a’ viz’ egész mélyében felfelé, 
hogy a’ legfelsőbbek, hordatva és tolatva az alsóbbaktól, féloldalt 
fordulva lebegnének a’ viz felett. A’ lakosok csakhamar ellep
ték a’ partokat, ’s a’ ki csak mozdulhatott, mindennemű edé
nyekkel merte ki a’ halat a’ folyamból. E’ halvándorlás mintegy 
2 óra folyásig tarthatott. Minthogy a’ halak nem csak egy ne
műek voltak, nem lehet e’ tüneményt jobban kimagyarázni, mint 
ha felvesszük, hogy valamelly földünkbeli különös esemény vagy 
változás által egy a’ halaknak tűrhetetlen viz vagy egyéb vegyü- 
let jutott a’ folyamba, mit azon körülmény is bizonyítani látszik, 
hogy a’ lakosok’ állítása szerint a’ folyam’ vize akkor vörhe- 
nyeg színű és rósz szagú volt*). — E’ tünemény, mellyet ne
kem több oltani, minden hitelt érdemlő és szemtanú birtokos 
beszélt el, minden más országban köz figyelemnek és tudós vizs
gálatoknak tárgya lett volna, nálunk tudtomra mindeddig nem 
emlékezett felőle egyetlen hírlap sem. Ichliofagus.

F i g y e l m e z t e t é s .  Századunk’ 97dik számában, 783- 
dikszeleten, a’ hideg víznek mint marhadög-elleni gyógy
szernek alkalmazásában e’ szabály: Választassék külön 
a’ marha ’s  szállíttassák száraz és „ s z e l l ő s “ helyre, oda 
igazítandó, hogy a’ hely épen ne legyen szellös, hanem 
szellődén , azaz széltől nem  járt; mert az ellenkező a’ hi
deg viz’ gyógyító erejét gátlaná.

Nem eredhetett  e ez kézmüvi vagy egyéb chemiai készítmények’ 
belenötéséböl is ? A ’ s x e r k .

P ozson yb an .
Alapító és szerkeszti O rosz J ó zse f. — Nyomtatja ifjabb Schmid Á j i ta l
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E g y  á l o m .

Századunk’ 95dik számát tartva kezemben, élsz; nderedém, 
’s miután mindazon szép ígéretek , mellyekkel olt a’ „Század’ 
Szelleme“ fiait kecsegteti, mint megannyi kellemes árnyképek, 
elhaladtak előttem — hajnal felé lehetett az idő — egy különös 
tartalmú álomkép jelent meg lelkem előtt.

Tudniillik egy tarka viránytól övezett patak’ szélén egy ifjal 
pillanték meg pásztoröltözetben , nyájasságra és bátorságra Dá
vidhoz hasonlót, ki, parittyát tartva kezében, a’ parton nyug
talanul kövecset keresett...

Mögötte, messze távolban, egy szép ’s megmérheletlenűl nagy 
ország vala látható, várasokkal, falukkal, kertekkel, rétekkel ’s 
ligetekkel sűrűn elborítva; de a’ melly tárgyakon kívül más, a’ 
legritkább ’s legkülönneműbb dolgok is valónak a’ legnagyobb 
tarkaságban elszórva, úgy hogy világosan észre lehetett venni, 
miképen ezeket nem a’ véletlen eset, hanem egy hatalmas és 
roszakaratú kéz szórta és keverte igy össze-vissza.

Mindenek felett látható vala a’ béke’ pálmája, magasan fel
nyúlva, de magát csak nehezen tartva fen, mert több ágait vé
res és megcsonkított alakok ránczigálák, ’s messze kiterjedő 
árnyéka alatt egy vérengezően-pusztító polgárháború dühöngött. 
A’ fát mindenfelől nehéz aranyrudak támaszták ! Más oldaláról 
ismét egész országok és tartományok függőitek ágairól, mellye- 
ket csak erőszakos szélveszek szaggathatának el a’ törzsöktől. 
— Hátrább e’ fa mögött meredek kőszirteken állott a’ bölcse- 
ség’ temploma, a’ hozzá vezető út megkezdett vasutakkal, láncz- 
hidakkal, csatornákkal, gyárokkal és mindennemű műkészületek
kel elhintve, de mellyek a’ véghez-nem-vittségnek vagy a’ feldu- 
lásnak nyomait láttaták. Itt pergamenek, arany és papirosok, olt 
nem rég készült, de csakhamar ismét elszaggatott szerződések, 
törvénykönyvek, adósságlevelek és szabadalmak, amott ismét 
koronák, vendéghajak, barátcsuklyák, török kontyok, doctor- 
kalapok, szabadságsapkák és püspöksüvegek minden rend nélkül 
egymás fölé és alá elszórva hevertek.

Ki vagy te , ifjú? — kérdezém — mit jelentenek a’ földnek 
e’ minden javai, ’s mi itten a’ te szándékod ?

’S nyugtalan r de büszke pillanattal felelt nekem az ifjú : 
„Én a’ XIX-dik század vagyok, s ezek itt az én ajándokim, 
mellyeket nektek halandóknak szántam; de ah, egy hatalmas 
óriás, ki mindenütt sarkamban van és mindenütt utamba áll, a 
mit én építek vagy kezdettem, vakmerő kézzel felforgatja, ösz- 
szehányja . . .  de nézd magad!“ S a' mint oldalt pillanték, egy 
iszonyú, óriási alakra esének szemeim, ki mint egykor Goliátb 
Dávidot, a’ pásztorifjút gúnyolá ’s fenyegető!...

Egészen ismeretlennek nem látszott előttem; de illy iszo
nyúnak és ocsmánynak alig lehet őt gondolni. Széles homloka 
érczből volt, szeme ijesztőleg sanda, hoszú orrát a levegőben 
hordá, szája a’ pokol’ kapujához hasonlított, melly ben a szen
vedélyek, mint megannyi fúriák, tátogtak, nagy feje, félig a I.» 
jeune France, félig á la. Louis XIV. fodorítva, hajfül tök he 
lyett kígyókkal ékeskedék, a' görög szabású baiku egészen köl 
dókéig ért. alá. Dereka minden oldalról pánczéllal 'ala fedte,

szive egy merő és kemény darab arany, vér helyett tinta folyt 
ereiből, s ujjak helyett megannyi irótoll diszíté két kezét, mely- 
lyek egyikében fegyver helyett egy gőzsajtót, magából minden 
perczben száz hírlapot és gúnyiratot bocsátót, másikában pedig 
egy vaklámpát tarta , mellyel tetszése szerint majd a’ legsűrűbb 
sötétséget, majd az emberi szemeket sértő, kiáltó világot hinté 
maga körül. — És ezen egész óriási alakot két magas, de fö
lötte vékony lábszár tartá, mellyek, oh csoda, merő papiros
ból, részvényekből, kölcsönökből, hitel- és kötelező-levelekből 
állották, ’s arany lánczoeskákkal és tarka szinű szalagocskákkal 
csak könnyeden valónak összetartva.

Kicsoda — igy kcrdezősködém ismét — ez a' rémkép?
Tnlság, az óriás, felele az ifjú, ki minden munkámat elrontja, 

’s ki az én kínomra látszatik teremtve. “ — De miért nem! súj
tod tehát őt le, mint második Dávid? nincsen e parittyád ne
ked, s nincsenek e itt elegendő kövek, mellyekkel parittyádat 
ellásd? Eredj és zúzd be homlokát! . .  .

„Oh, jámbor, felele,' nemez neki a’ legnemesb, sem a’ leg- 
sérthetőbb része. Lábára kell czéloznom; akkor bizonyosan ösz- 
szerogyik. De hogy ezt sikerrel lehessem, előbb olly követ 
kell találnom, melly parittyámba tökéletesen illik, ’s ennek csak 
közép nagyságúnak kell lennie; mert hidd el, sokat megpróbál
tam már, de száz igen is nagy vala köztök, és ezer igen is 
kicsiny., . . “

És midőn az ifjú ezt monda, az óriás rettenetesen elkez
dett kaczagni; én pedig felébredtem és siettem papirosra tenni 
a’ mit láttam, mert az álmot könnyen elfelejtjük. —mb—

Köz szavazafjog iránti izgatás.
E’ tárgyról a’ Weekly Chronicle czímfi, mérsékletien sza- 

badelmű angol héti-lapban következő czikkely foglaltatik: „Egy 
év óta Angliának legnépesebb kerületeiben olly érzelem harapó- 
zott el, melly nem csak a’ nálunk divatozó törvények- és intéz
ményekkel, hanem általában minden társas állapottal is teljes
séggel összeférhellen. A' köz szavazatjog iránti ezen izgatásnál 
levő szószólók’ elméletei szintolly kevéssé valósíthatók respub- 
licáhan, mint monarchiában. Azoknak semmi dolguk a’ politicá- 
val , hanem a’ saját ellen, minden és bármi nemű birtok ellen, 
akár tőkepénzekben akár fekvő javakban álljon ez, vannak in
tézve. Minden ember, kinek van miből élni, természeti ellen
sége a’ chartistáknak (a’ népcharta párthiveinek_), s ezek vi
szont ellenségei neki, mint önmagok nyilatkoztatják. Avval fe
nyegetőznek, hogy mihelyt megkapják az elsőséget, a birtoko
sokkal „ragadományukat“ kiokádtalják ; most, midőn a’ harcz 
még szavakra van szorítva, legalább közös álkozódásba foglal
ják a’ vagyonosok’ minden osztályát, a’ földesurakat, a „kárton- 
urakat“ (cattun-lord) ’s a' többi gyárnokokat, a’ tőkepénzeseket 
és a’ „szatócs-aristocratiál“ , a’ középrendek’ egyéb „zsarno
kaival“ egyetemben. Vagy talán nagyon is erősen festjük a sz»- 
neket ? — Hadd beszéljenek tehát a’ tettdolgok. Az utóbbi idő
nek sok gyűléséből gondolomra csak egyet emeljünk ki. Minő



felírásokat olvasánk a’ zászlókon a’ Staffordshire! fazekaskerület
ben (potteries) tartatott népgyülés’ (meeting) alkalmával ? Egyik 
zászlón ez volt: „Köz szavazatjog, vagy köz boszú!“ Másikon: 
„Egy boldog hajlék, vagy háború egész a’ késig!“ Harmadikon 
(Chud’ szavaival Eghonhoz, a1 bírák’ könyv. 3 , 20): „Isten 
szavát intézem hozzád, oh király!“ Tulfelől: „Higyék a zsar
nokok és reszkessenek!“ Negyediken: „Megyünk véneinkkel, 
megyünk Újainkkal, megyünk fiainkkal, leányainkkal, és har- 
czolunk a’ szegényekért!“ Tulfelől: „Kinek nincs, adja el ru
háját, és vegyen kardot! (Lukács 2 2 ,  3 6 .)“  Egy másik felírás 
Így hangzott: „Bő táplálékot nyolcz órai munkáért! “ Ezen utolsó 
kívánság természetes, és azon országot, hol leljesíttetnék, bol
dognak fognók hirdetni, de mostanig a’ respublicai Amerikában 
szintolly kevéssé valósult meg, mint a’ monarchiái Angliában. 
Viganban (Lancashire) a’ munkásosztályok’ fölingerlését, úgy lát
szik, egész az őrültségig emelték. A’ nyolcz lábnyi magas és hat 
lábnyi széles főzászló a’ brit oroszlán’képét mutatja, mint tipor az 
dühösen lábaival „éhség-bastille-okat“ (szegények’ munkaházait), 
nemzeti-adósság-törlő tőkepénzeket, zsidó börzejátékosokat, aris- 
tocratiát és shopocratiat (azaz szatócs-arisíocratiát), az árvák’ és 
statusszegények’ (azaz nyugpénzesek’) rabszolgaságát; ide járul 
e’ csinos felírás : „Le a’ pokolba, ’s mondjátok, én küldöltelek oda“. 
Azt vetendi talán valaki ellenünk, hogy igenis szorosan vesszük e’ 
dolgokat; hogy ezek balgatag embereknek balgatag gondolatai,’s 
balgatagoknak szükségesek a’ vezetők esztelen cselekedetek’ al
kalmakor. Ámde miből huzzunk következést valamelly part’ czél- 
jaira, hanemha tulajdon nyilatkozásaiból és vezetőiből?— Most 
térjünk a’ zászlóktól Stephens urra, ki Viganban beszédet tartott, 
mellynek beható erejét nem akarjuk tagadni, kivált miután félta
nult emberekhez szólott, kik nagy physicai szenvedéseknek érzik 
nyomását, ’s a’ mellett elég tudatlanok, hinni, hogy szükségö- 
kön segíteni lehet törvényhozás által. Mi volt tartalma Stephens 
lelkész ur’ beszédének? Hogy az emberi gonoszság országunk
ban ellenük dolgozott az istenség’ jóakaró czéljainak? Hogy a’ 
földet, melly mindenek’ áldásául adatott, némelly mindent-elnyelő 
Kevesek bitorolták, kik a’ szegényektől elragadák örökségöket. 
Hogy minden ember jogosítva van, élelmét e’ világban bírni, bő
séges kenyeret a' munkaképesség’ éveiben, és elegendő gondos
kodást öregségében, minta’ munka’ méltó diját, mellylől sem
mi sem foszthatja meg, csak a’ legkegyellenebb balkormány. De 
miután, úgy mond, a’ néptömegek Angliában e’ jogtól meg van
nak fosztva törvényhozóik’ zsarnoksága által: fegyverhez kell 
nyúlniuk, hogy azon rendszert, melly szenvedéseik’ oka, leront
hassák. O (Stephens) nem akar vesződni a’ szavazatjog’ roman
tikájával; egy szalmaszalnyira sem becsüli azt, ha vele egyszers
mind inas dolgok nem járnának. (Nagy tetszés ’s kiáltás: „Ér
tünk!“) Miután a’ megrontott népjogok’ viszonti megnyerésére 
szolgáló törvényes és alkotmányszerű eszközök mind ki vannak 
merítve: ideje most már, úgy mond, hogy a’ nép háborúhoz 
készüljön — polgárháborúhoz, ha így kell hivatnia; nemzeti há
borúhoz, ha igy akarjak nevezni; lázadáshoz és felségáruláshoz, 
ha e’ kifejezéseket jobban szerelik. „A’ népnek szent fölemelése 
az, mit ő hirdet; Isten' zendülése; revolutio Krisztus’ parancsara 
s Krisztus’ nevében; tamadas igazság és jog mellett, Isten’ 
szellemétől gerjesztett s erős férjfikézzel végrehajtandó“. Való
ban, illy szavakat félre nem érthetni. De mégis, mintha még 
nem elég világosan fejezte volna ki magát, ezt mondá Stephens 
egy másik helyen: „Mindenki lássa el magát fegyverrel. Azért 
adta Isten nektek az ólmot 's az éles aczélt, hogy amabból két 
latot, ebből hat hüvelyknyit eresszetek fejébe és testébe mind
azoknak, bármi legyen nevök, kik közzétek és jogaitok’ meg-

813
nyerésébe ártják magokat“. Ez szép tan egy müveit országnak! 
Előbb egy őrült, melly a törvényt fejtegeti, ’s aztán ötvenezer 

j őrült, kik puskával és szuronnyal adják azt nekünk elnyelés vé- 
|gett! Annyi igaz, hogy az egész tiszteletes Stephensben, ki, 
j hogy vakbuzgalmát kielégíthesse, nem irtóznék , hazáját saját 
J kifejezése szerint „ordító vadonná“ változtatni, egy szikra ép 
emberértelem sem létezik. — Mellette áll Feargus O’Connor, 
ki a’ fazekaskerület’ lakosinak azt mondá, hogy ama’ kerület’ 
mintegy 130 cserépedény-gyártót számlál, kik évenkint körülbelül 
egy millió font sterlinget osztanának meg magok közt, mint 
munkásaik’ verítékének jövedelmét. (Kiálták: „Ez igaz!“) 
„Most már — igy tanít O’Connor — 250,000 font elégnél is több 
julalom leendene koczkáztatás’ (risico) és haszonkémlés’ (spe- 
culatio) fejében, de a’ többi 750,000 fontot jogszerűleg nektek, 
munkásoknak, kellene juttatni“ . (Nagy tetszés.) Illy rövid utón 
dönti el e’ fölvilágosodott statusember azon kérdést, hogyan kelljen 
a’ hasznot (profit) a’ tőkepénz és munka közt elosztani! Fájda
lom, csak azon titkot felejti el feltárni előttünk, hogyan kény- 
szeríttethetnék a’ 130 gyámok mostani gyárainak fentartására, ha 
minden aziránti inger megszűnnék, ’s mi lesz azután a’ faze
kaskerületi munkáslakosságból, ha eltétetik a’ tőkepénz, melly 
most nekik élhetési eszközeiket szolgáltatja. Minthogy azonban 
e’ szerint az egész emberi társaság gyármunkásokra fog felosz- 
lani, kiknek érdekei egyedül érdemelnek ama’ javításoknál fog
va gondoskodást: talán egy, jövendőbeli parancsolóink által 
köz szavazatjogra alapított parlament azt hirdetendi ki törvé
nyül, hogy a’ tőkepénznek minden illy eltevése felségárulás a’ 
népügyben, ’s az irántai merény vagyon-elkobzással büntetendő. 
Szerencsét kívánunk Fielden és A thcood  uraknak e’ kilátáshoz. 
Nem igen sok hónap múlva Fielden ur’ malma az ő nyakára néz
ve malomkővé fogna válni, ’s Attwoord ur alkalmasint nem 
sokára, de igen későn, összeférhetlennek találandaná váltóte- 
reme’ titkaival oily párt’ vezetését, mint az, mellyel szövetkez
nie tetszett. Mert valljon ezen ember maga is nem „pénzcse
rélő“ , nem „zsidó börzejátékos“ (a’ vigani phraseologia sze
rint), nem „vérszopó“, nem ama’ „tőkepénzeseknek“ nevezett 
iszonyú zsarnokok’ egyike e , kik a’ nép’ zsírján híztak meg? 
— Halljuk, hogy maga is érzi ezt a’ szerencsétlen gentle
man, de azt véli, hogy sokkal messzebb ment, mintsem még 
tovább ne kellene mennie. A-t mondott, tehát B-t is kell mon
dania, ’s ezért a’ legközelebbi ülésben kérelmet nyujtand a’ 
parlamentbe a’ „népcharta“ iránt, de azért, hogy e’ mellett 
annak némelly következményei ellen óvakodhassék; ’s mégis 
egyedül e’ charta becses az ő párthívei előtt. Mi ament mon
dunk rá. Jöhet olly idő, ’s — reményijük — fo g  jönni, melly- 
ben az angol nép’ nagy tömege föl lesz ruházva a’ választás
joggal; de nem merjük mondani, hogy e’ tömegek többet tettek 
volna érte f. é. augustus óta saját szavaik és cselekedeteik ál
tal, mint hogy a’ népügynek legtüzesebb védszónokait arról 
győzték m eg, milly teljes lehetetlen , nekik a’ kívánt jogokat 
már most megadni, mint halálos ellenségeik reménylhették 
's óhajthatták volna. Kivánataik ellen az egész mostani válasz- 
tóság, vagyis inkább az országnak valamennyi birtokosa zárt 
rendet képez; ’s ha azon anyagokat tekintjük, inellyekből az 
úgynevezett nemzeti gyűlés (convent) alkotandó, e’ durva, mér
téktelen és czéltalan, tudatlan és vérszomjas demagogfaj, melly
nek szájából vérpadok és nyaklilók tajtékzanak: illy nemzeti 
gyűléstől nem egyebet várhatni, mint a’ szakadás’ nevelését, 
még nagyobb elidegenítését a’ középrendeknek és munkásosz
tályoknak, mellyek’ érdekeinek egyesülve kellene és lehetne len
niük. Fognak igenis e’ gyűlésben némelly küldöttek (kivált a.
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fővárosbeliek) találkozni, kik az ész’ nyelvén beszélnek ’s min
den erőszakoskodástól óvnak ; de előre megmondjuk sorsukat: 
megvetendik őket és lelkiáltozandják. Illy pályán a’ legvakme
rőbbé a pálma. A’ physical erővel biró férjfiak, Éjszakanglia’ 
„fáklyaférjfiai“ , máris nevetik a’ londoni „világokat“ , mint őket 
csufolólag nevezik. Kicsoda kivánand, miután Stephenst hallotta, 
még egy L o v e lt- z t vagy Roebuck-ot hallani 1 « —

L o b a u.
L obau  marsai egyike volt a’ respublicai és császári had’ ke

vés, még megmaradt, dicső képviselőinek. A’ napiparancs, 
melly halálát a’ nemzetőrségnek tudtára adá, ezt mondja: „Fran- 
cziaország elveszté legnagyobb polgárainak egyikét.“ — M ou 
ton  György, szép hadi teltéről a’ hasonnevű szigeten L óban  gróf
nak nevezve, 1770ben született Meurlhe kerületi Pfalzburg hely
ségben. 1792dik év’ aug. Íjén lépett mint közlegény a’ de la 
meurthei 9dik zászlóalhoz. Tizenhat nap múlva már hadnaggyá 
lett; erős, rettenthetetlen, bátorsággal és katonai értelmiség
gel felruházott bajnok vala ő , kinél a’ vér’ elevensége ’s a’ min
dent elhatározó lélekjelenlét még a’ veszedelmekben sem hibá
zott, kinek maga a’ császár azon tanúságot adá, hogy nála egy 
franczia ezrednek sem volt még jobb parancsnoka. De a’ törté
net nagy embert nem fog benne elismerni. Hol venné az első 
helyet, azon időbeli olly sok mások' számára, kik Lobauval egy- 
iránt tarthatnának számot e’ czímre? Az olasz táborozástól egész 
Waterlooig Lobau életszámolását meglehetősen tehette a’ fran
czia had’ táborozásai’ és csatái’ száma szerint, ’s Olaszország, 
Németország, Spanyolország és Oroszország alkalmat nyújtot
tak neki egész sor bajnoktettre, még a’ mont-saint-jeani üt
közetben a' poroszok’ kezeibe került, honnan későbben Angliá
ba vitetett. ISOOdik év’ apr. 11 kén (az olasz táborozáskor) az 
ellenségtől elveit 7 zászló közül 6 az ő ezrede által foglaltatott 
el. Rövid idővel ezután Guezzi erősség’ ostrománál egy golyó 
járá keresztül. Látszat szerint holtan Genuába vitetett. A' bom
bázás alatt biztos helyre akarták vinni. Eltökélve szegült ellen, 
mondván: hogy ezt szökésnek tekinti. ISOőben dandar-general- 
nak és a’ császár’ hadi segédjének neveztetett ki. 1809dik 
esztendőben az eckmühli csata’ előtti este egy ausztriai hadi csa
pat a’ landshuti hidat, miután azon keresztülment, felgyújtotta, 
hogy egyesülését Károly Főherczeg’ csapatjával kivihesse. Mou
ton general a’ 7dik sorezredet keresztülvezető az égő hídon, a’ 
városba nyomult, ’s a’ két ellenséges hadicsapat’ egyesülését 
megakadályoztatta. Ezen mozdulat olly merész volt, hogy ma
ga a’ császár sem vélte parancsolhatnak----  Ugyanazon évi
május’ 2Ikén egyik testőrosztályt vezérelvén, Eszlingenbe nyo
mult, mellyel az ausztriaiak az nap négyszer foglaltak el, ’s ő 
ezen fontos állást megtartotta. Végre Lobau szigeten a’ fran
czia had’ egy része bezáratott ’s hídja letöretett. A’ Duna’ part
ján álló két sereg’ ellentüzelései közt mint legvitézebb tüntető ki 
inadat a’ derék Mouton general ezen olly nehéz helyzetben. 
A’ császár Lobau grófnak nevezé ki őt. Napoleon büszkén mon- 
dá felőle: ..Az én üröm oroszlán! (mon Mouton c’est un lion!)“ 
A’ restauratio, melly nem tudta neki megbocsátani, hogy a’ száz 
nap alatt parancsnokságot vállalt el, s a császár mellett har- 
czolt, a’ számüzöttek’ lajstromába irá őt; azonban néhány évvel 
későbben e’ tilalom alól fölmentette. Lobau visszatérvén Fran- 
cziaországba, foglalatosság nélkül élt. 1828ban követté választa- j 
tolt,  ’s az oppositioi padra ült. Utolsó oppositioi tette csak-, 
ugyan a’ 221. hires feliratának aláírása volt. A' júliusi revolutio j

óta allasa és politicai működése egészen különböző fordulatot 
vettek. Midőn 1831diki januariusban Lafayette general hivatalát, 
mint parancsnoka a’ párisi nemzetőrségnek, letette, Lobaut ne
vezte ki a’ király e’ fontos hivatalra 50,000 frank évi fizetéssel, 
mellyben a kamara hoszu vitatás után megegyezett. Lafayette 
fizetés nélkül viselte e’ hivatalt. Milly szerepet viselt a' párisi 
nemzetőrség 1831 óta minden politicai nyugtalanságoknál, elég
gé tudva van. Lobau úgy ismertetők, mint a' királyi akarat' 
egyik legbuzgóbb eszköze, miért is Lajos-Fii lop őt már 1833- 
ban francziaországi marsainak nevezte ki.

A’ „mormon“ felekezet.
Ejszakamerikában a’ „mormon“ nevezetüek egy különös, vak

buzgó felekezelet tesznek, melly bizonyos S m i th  Józseftől ala- 
píttatott, ki néhány év előtt azt hiresztelte, hogy egy alma volt, 
mellyben neki az mondatott, ásna egy kijelelt helyen a’ földbe, 
hol néhány arany táblácskát és két kristálykövet találand, mely- 
lyek a’ valódi úrim  és thnmmim. Ő ásott, és megtalálta eze
ket. Ismét álmodott, azt t. i . , hogy az arany táblácskákon 
mindazt, mi az igaz valláshoz tartozik, olvashatja, l\a ama’ két 
kristálykövön néz át. 0  tehát olvasott, ’s hirdette mindazon 
törvényeket és jóslatokat, mellyeket jóknak gondolt, ’s követői, 
ostobaságukban, hittek neki. Azt állítja, hogy az ó- és uj-testa- 
mentom közti szent történeteket pontosan kiegészíteni tudja. 
Tanítja , hogy Megváltónk az ő mennybemenetele után Jeruzsá
lemből több tanítványaival Amerikában megjelent; szerinte Ame
rika akkor elég népes volt ’s csupán keresztény lakosokkal bírt, 
illy állapotban 400 évig maradt, mikor aztán lakosait éktelen 
gonoszságuk miatt, mellybe estek, az Isten semmivé tette. Az 
utolsó, ki meghalt, a’ szent táblácskákat 's az úrim- és thum 
mimot a’ földbe elásta, hol ezek 1400 éveken át hevertek, mig 
ezekről egy angyal neki, Smith Jóénak, álmában jelentést tett. 
Ő magát nagy prófétául, csudatévőül és az egy edül igaz hit’ 
tanítójául adja ki; hirdeti, hogy egykor az emberek mind mór 
monok lesznek ; a’ régi erőségek’, városok’, romok’ ’stb. marad
ványai, mellyek az amerikai szárazon elszórva találtatnak, haj
dani mormonoktól, az első négy század’ keresztényeitől, ered 
nek. Beszélik ezen emberről, hogy egyszer azt Ígérte, misze 
rint az ő megtörtei bizonyos folyamban egy angyaltól fognának 
megkereszteltetni. Ehhez képest a’ keresztelés egy nyári estve 
történt; hanem néhány dévaj fiatalok az angyalt letartóztatták, 
kivetkezteték a’ mennyei lényt fehér ruháiból és szárnyaiból — 
’s íme! az angyal a’ megtestesült Smith Joe volt. Más alkalom 
mal azt Ígérte, hogy ő ezen szent folyamon át fog gazolni ; 
azonban nődön kivitelre jött a’ dolog, úgy találták, hogy ő egyik 
parttól a’ másikig a’ viz alatt két kötelet alkalmazott, mellyel 
egy csintalan, midőn épen a’csuda történnék, kellé vága, é„ Smith 
Joe ha jókor segítségére nem mennek, most mar a leikek 
országában volna. Egyébiránt a' mormonok jámbor életet élnék 
és jó^házi törvényeik vannak. Épilnek templomokat, vannak 
iskoláik, egy bankjuk ’s egymás közt saját bélyegü papirospén- 
zök. A' köztük és Missouri’ más polgárai közt tainadt egyenet 
lenségek’ valódi okáról balga vakbuzgóságukon kivül egyéb nem

tudatik. _____________

Tudós foglalatosság.
A' még ifjú magyar (vagy német neve szerint megmagya- 

| rosodoll?) tudós és Író fíoetz  Venczel ur, m. gróf karolyi 1st-
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ván’ összes jószágainak számvevőségénél írnok Csongrádon, en- 
met ezen napokban becses levelével tisztelt meg, mellében ar
ról értesít, bogy ő jelenleg „Gazdaságunk’ évei“ czím alatt édes 
hazánk’ gazdasága’ történeteinek megírásán foglalatoskodik. E- 
zen munka (millyennel a’ magyar literatura még nem bir) a’ 
magyar gazdaság’, összmüvészet’, gazdasági intézetek’, erőmü
vek’ ’stb. történeteinek, a’ gazdasági literatura’ minden egyenes 
termékeinek ’s ebbeli Íróink’ rövid életirásának ’stb. mintegy rak- 
helye lesz. Illyen munka valóban nagyon szükséges, mert az eddigi 
gazdálkodás’ módját, virágzását és csökkenését, szóval, statisti
cal eredményeit*) előadván, mintegy tükörben fogja láttatni az 
olvasóval, hol mit tettünk jól vagy roszúl. Mivel pedig e'fontos 
vállalat egyes íróra nézve óriási munka, azért Ploetz ur a’ gaz
daságbeli magyar írók’ biographiáit, statislieai ’s történeti ada
tokat ’s más közléseket óhajt ’s kér a’ magyar tudósoktól. Fel
szólítom tehát a’ magyar gazdaságbeli írókat, hogy Ploetz ur’ 
hasznos czélját közléseikkel mozdítsák elő.

Esztergomban, nov. 30kán 1838. R u m y  Károly.

E l e g y .

N e v e z e t e s  k é z i r a t .  Tudva van, hogy L ő c s e  város
nak nyilvánvos épületei, leginkább pedig régi nagy temploma, 
sok szép emlékkel, T h u rzó  és más főnemességű nemzetségek’ 
sírköveivel ’stb. ékeskednek. M a y e r  István, e’ városnak néhai 
polgára és úti biztosa, 1822. év’ táján, mindezek’ leírását ’s 
rajzolását kimondhatlan szorgalommal és ritka kaligraphiai csi
nossággal, ámbár tarka vegyületben, egy 729 negyedrétű lapot 
magában foglaló könyvben összeszedegette illy czím alatt: „Ana
lecta sacra et profana Urbis Liberae ac Regiae, olim Reipubli- 
cae Leutschoviensis, collecta , atque in partes quinque digesta 
studio et industria Stephani Mayer, cívis gremialis, fataeque 
Urbis viarum Commissarii“ . Találtatik itt az említett emlékek’, 
oltárok’, czimerek’, orgonák’ ’s t. effélék’ nagy pontossággal | j  
véghezvitt rajzolatin kivül, sok oklevél ’s fölirások’ másolatai, 
többnyire fac-similék, oklevelek és régi krónikák vagy kéziratok’ 
kivonatai, szóval minden, mi a’ szerző előtt feljegyzésre méltó
nak látszott. A’ könyv’ czíme előtt t. t. H o r v d t  István országos 
könyvtárnok ur’ illy tartalmú bizonyságlevele áll: „Opus MS. 
Stephani Mayer cívis Leutschoviensis, in quo antiquitates urbis 
Leutschoviensis collectae, et maxima cum. diligentia delineatae 
sunt, dignum omnino esse, ut ab interitu, qui eidem imminere 
videtur, salvetur, et Museo Nationali Hungarico e liberalitate 
concivium inferatur, hisce in fidem subscriptus tesfor. Pestini 
die 16. Decembris 1824. Stephanus Hörvát m. p., Bibi. Széch. 
Reg. Custos. (L. S .)“ A’ könyv most P ro b stn er  András’ örökö
seinek birtokában van,’s igy azt többé „ab interitu“ nem félthetni.

Múlt hó’ 17dikén a’ párisi eskütlszék előtt egy még eddig 
hallatlan gonosztett’ pőre fordult meg. S e lte r  Róza, mintegy 
17 éves lány, P o u rn ero t családnál mint dajka szolgálván egy 3 
hónapos kisded mellett, ezzel 9 jókora gombostűt nyeletett’le. 
E’ gonosztettét a’ lány önkint megvallotta. Azonban a’ nyomozó

*)  Mi magyarok még szűkölködünk gazdasági s t a t i s t i c i a n .  Ipari ’s 
kereskedési  s t a t i s t i c a l  Magyarországnak B e r z e v ic s s y  Gergely 
latin és német nyelven megírta. R .

bíró minden ügyekezete mellett sem fedezhetett fel a’ lány ’ eléb- 
bi magaviseletéből és vallomásiból ollyast, miből legalább gyanít
ható volna oka e’ kegyetlenségének. Minden, sőt a’ fiatal lány’ 
egész külseje is ellenkezni látszik a’ szörnyű tettel, mellynek 
elkövetését ő legkevesbbé sem tagadja. — A’ vádnak lényeges 
tartalma ez: Fournerot házaspárnak januariusban született lány
kája mindig a’ legjobb egészségben volt egészen április’ 7kéig, 
melly napon a’ kisded iszonyú fuldoklások közt sítt-rílt; szájacs- 
kaja vérezett. Az orvos fris vizet itatni rendelt; de ez nem 
használt, a’ lányka mindig roszabbul lett; mig végre llk én  dél
ben a’ gyermek alatt három gombostűt lelt az anya, ugyan e’ 
nap’ estéjén még négyet és másnap’ reggelén kettőt: mi után a’ 
kisded nyugottabb lett ’s néhány nap múlva egészsége tökélete
sen helyre állott. A' dajka elejénte színlelve magár, csodálkozást 
mutatott a’ felett, miképen nyelhette le a’ kisded a’ gombostű
ket; de szigorú vallatás után kisült, hogy csakugyan ő nyelette 
le azokat, a’ gyermek’ betegsége által — mint mondá — elbo- 
csátlatását reménylvén eszközölhetni e’ terhes szolgálatából. 
Később e’ vallomását visszavonta ; de magát a’ teltei nem tagadta, 
csak azt hozá fel mentségéül, hogy a’ tett’ elkövetésekor nem 
volt eszén ; különben ő azt el nem követte volna, tudván, hogy 
azáltal a’ gyermeket megölheti. 'S e’ vallomásánál Róza híven 
megmaradt. O liv ie r  orvos, Rózát tömlöczében figyelemmel 
tartván, lehetségesnek állítá, hogy a’ lány, elméje nem nagy 
műveltségű lévén, a’ tettet csakugyan eszén kivül követte 
el, annál is inkább, minthogy nem volt oka azt elkövetni. Az 
orvosnak e’ nyilatkozásánál fogva az eskiittszék rövid tanács
kozás után a’ vádlottat nem-vétkesnek, nyilatkoztatta. Semmi 
változás’ jele nem volt Róza’ arczán észrevehető, midőn az es- 
küttszék elől szabadon bocsáttatott.

Rövid idő előtt sok szó volt Sun angol hírlapról, melly T7c- 
to r ta  királyné’koronázásáróli tudósításait nagy költséggel arany  
n y o m t a t á s b a n  adta ki. Ezen vállalattal foglalkozóknál most 
jönnek napvilágra az eredmények. A’ nyomtatás’ majd minden 
munkásai;, számra 40, kénytelenek voltak, a’ munkával felhagy
ni, mert bőrgyuladásban, torokgörcsben, gyomorfájásban ’stb. 
szenvedtek, mit ezen munkához inegkivántató finom por’ elnye
lésének tulajdonítottak. Egy tudósítás szerint ezen por gáliczkő- 
ből, rézrozsdából (Grünspan) és kénesőből állott, Németország
ból hozatott ’s kefével veretett a’ közönséges, még vizes nyom
tatott betűkre. Az orvos, ki már a’ munka’ idején meglátogató 
a’ nyomtató-műhelyt; ebbe n a’ levegőt finom porral tömve talál
ta, úgy hogy, mint magát kifejező, haja úgy fénylett, mint Cali
gula’ arannyal behintett vendéghaja.

V a s ú t i  s z í nhá z .  Ezen találmánya egy éjszakamerikai 
vállalkozó színházigazgatónak figyelmet érdemel. 0  t. i. 6 kisebb- 
nagyobb kocsin egy tökéletesen fölkészült játékszínt hordoz, 
úgymint: az öltözeteket, díszítményeket, a’ játszószemélyzetet 
és hangászkart, végre a’ négy utolsó kocsin, ezeknek egymás 
mellé helyeztével, a’ nézőhelyet, egy sor páholyt és karzatot. 
Ekkép vándorol a’ vasutak’ mentében városról városra, ’s előjá
tékul egy egyfelvonásos vígjátékot ad, mellynek czíme: „A’ va
sutak’ hasznai“ . Mutatványainak derekául közönségesen egy 
olasz daljáték szolgál, előadatva 10 vagy 12 énekestől, kik 
Olaszország’ kisebb színpadjairól jőnek.

( Alapító és
P ozson yb an .

szerkeszti Orosz József. — Nyomtatja ifjabb Schmid A ntall



Íí r ó f S z t á r íi y A l b e r t ’ level  e
Wodianer úrhoz és Társaihoz *).

At nem látom, miképen tarlhatá magút uraságod felhatal
mazottnak, tettleges Írásbeli megegyezésem nélkül, nevemben 
az orsz. választmánynak bármilly nyilatkozást tenni. Miután az 
első beadásnál, mellyel 1837. júniusban tettünk, neveink világo
san kijeleltettek, szükséges volt egyszersmind, a’ nm. orsz. 
választmánynak minden egyesnek szándékát in forma probante 
bejelenteni: mi nálam annal is inkább történi, minthogy Önnel 
eleve tudattam szándékomat, e’ tárgy fölött írásban nyilatkozni.

lYem arról van a’ szó , mintha a’ hídépítési tanácskozások
ban közelebb érintetni nem akarnék; csak azon esetben szándé
kom a’ társaságból kilépni, ha az egyesülés báró Sinával való
ban megtörténnék.

Én a’ társaságnak ezen, tudtom nélkül ’s egyoldalulag kö
tött egyezkedését báró Sinával sehogy sem hagyhatom helyben. 
Mert ez igen-igen ellenkezik azon elvvel, melly 1837. júniusban 
általam állíttatott fel ’s valamennyi akkor jelenvolt és aláirt ré
szesektől elfogadtatott. Csak ezen elv’ elfogadásával lehetett 
még a’ társaságnak, mellyet Un vezérel, a’ vállalásból szamot 
tartani egy nyereséghozónak tartott vállalatra; csak azon elv’ 
szigorú követésével érethetett volna el az országra nézve az, 
minek az egyesülés’ esetében csak ámításnak és színes iii ügy
nek kell tetszenie, t. i. hogy többek’ concurrentiája áltál az 
ország jóval csekélyebb föltételeket nyerjen. Ezen előre kitűzött 
elv, melly szerint a’ mi ajánlataink tétettek, ezeknek noha tagad- 
hatlanul kevés kedvezéssel történt tekintelbe-vételét vívta ki, ’s 
ha mi ez elvtől az egyesülés állal elállunk, azon véleménynek 
kell uralkodóvá válnia, hogy minden, mi történt, csak al 
szin volt, hogy olly vállalatban, melly— kivált ha monopólium
má fajul — olly tetemes nyereséget ígér, részt vehessünk, 
vagy az ellentársaságot kényszeresük, hogy a’ haszon' egy ré
szét a’ mi társaságunknak engedje át.

A’ h id ’ é p í t é s é t  s o h a  s e m  te k in te t te m  ’s t e k in te m  tárgyául  

e g y  v a l ó d i ,  i g a z ,  j ó l é r t e t t  h a z a f i s á g n a k , m e lly  u gyan  ig e n  h e 
l y e s e n  a n y a g i  j a v í tá s o k k a l  k ezd  fo g la lk o z n i  az  o r s z á g b a n ,  de 

az a la t t  e z e r  m á s  tá r g y a t  t a lá lh a t ,  m e l ly ek  s z ü k s é g e s b e k  s  ered-  

m é n y d ú sa b b a k  v o ln á n a k .  Éji e ’ v á l la la to t  hazánk j e le n  á l l a p o t á 
ban a ’ s z ü k s é g e s  é s  k é t s é g k í v ü l  több b iz to s s á g g a l  k iv ihe tő  ja 

v í t á s o k ’ á b é c z é jé b e n  a z  o-p-c |-nak tartám . A zo n b a n  e tárgy l e 

l e t t  tö r v é n y  h o z a to t t  ’s  e k k é p  a k é r d é s  e ld ö n te te t t .
I g a z  u g y a n ,  h o g y  a ’ t ö r v é n y n e k  v a g y  az  e z t  b ö lc sen  a lko

tó k n a k  m in d e n h a tó s á g a  n e m  te r je s z k e d ik  o d a ,  h o g y  e g y  hídnak 

m a g á b a n  m in d ig  k é t e s  fe lad atú  é p í t é s é t  —  ha e z  különben le 
h e t e t l e n  v o ln a  —  l e h e t ő v é ,  v a g y  annak k ö v e tk e z m é n y e i t  a két  

v á r o s ’ b i z t o s s á g á r a  —  ha e z  á lta la  v e s z é l y e z t e t n é k  —  ár ta lm a t
lanná  t e g y e .  D e  m iután a ’ t ö r v é n y  h o z v a  v a n ,  s  e g y  hid ép ít

t e t é s e  e lh a tá r o z ta to t t ,  fe l ke l l  t e n n i ,  h o g y  a tö r v é n y h o z ó s á g

a )  E ’ levél, melly a’ Hírnökünk’ 72-ik számában említett esetre vo
natkozik, több nagytckintetü személyek által közlés végeit e- 
küldetett, ’s íg y  e’ köz kívánatnak eleget tenni kötelességünknc 
véltük. Á **erk-

vagy a' lehető következményekérti felelőséget vette magara, s 
ettől tehát a vállalkozókat felmentette, vagy úgy talalta, hogy 
azón haszon’ tömege, melly ez építésből az egész országra 
ered, a’ lehetséges és időről időre támadható kár’ tömegét, 
mellyet egyébiránt lehetetlen kiszámítani, sokkal fölülhaladja. 
\ a lo ,  hogy az 1775ki esemény akkorban egészen elfelejtetett, 
's a' f. e. marliusit még a jövendők’ fátyola takara; s nagy- 
kérdés, valljon az 183"/,; törvény hozóság az 1838-ki martins 
után ugyanúgy itélendett e?

Bármikint legyen, egy hídépítés’ targya 1837. év’ június’ 
hónapjában vállalkozás tárgya lett s a’ jogosság’ határain belii! 
megengedett speculatio. E szerint szabad volt a’ kivitelen még 
nyereséget is kereshetni, mellynek azonban soha sem lehete túl
vitt, az országra nézve terhes, a’ kereskedést inkább zsibbasz- 
tó mint azt élénkítő teltételekben állnia; a’ jogszerű nyereség, 
csak egy czélszeríí igazgatásból, a’ hidhasználatnak az. előrelátást 
és számításokat tálán túlhaladó egy ideigi élénkségéből ’s a’ ke
reskedés’ reménylhelöleg gyarapodó virágzásából vala eredhető. 
De mindezt egyedül méltányos és mérsékelt feltételek áltál le
hete elérni.

Hazaíiság volt oda törekedni , hogy , ha végre egy lódnak 
csakugyan kell létre jönni, ez olly módon létesüljön, hogy az 
országra a’ lehető legcsekélyebb teher háramoljék ’s ne hozas- 
sék a’ várt eredményekkel ellenkezőleg mindig ingatag, a ke
reskedést akadályozó teher elő.

Illyforma becsületteljes nyereséghez jutni nekem is való
ban kellemes lett volna; ezt abból huzni, hogy a’ két vetélkedő 
felek’ egyesülése által akadályozni tervezett egyedáruság még 
is létrejöjjön, ’s a’ vetélkedés’ mesterséges elmellözése után 
a’ feltételek az országra nézve terhesebbekké, e’ szerint a" vál
lalkozókra nézve kedvezőbbekké tétessenek, ’s igy a’ nyereség
re! kilátás tetemesebb legyen, nem az én dolgom.

Hogy a’ martinai szerencsétlen események állal a’ hid' épi 
tése, de még inkább annak fenállhatása, kétségesebb, minden 
eseti'» nagyobb költséggel kapcsoltan jelenik meg, valóban 
igaz, ’s az egész vállalkozással! felhagyást kimenthette volna, 
de Si/rn báróvali egyesülésre ’s illy módon eszküzlölt nyeresé
get hozó részvétre a’ vállalkozásban, egy monopol’ teremtése 
által, ez a’ világ előtt semmikép sem szolgaihat indítónkul. De 
ezen egyesülés még most felette kora is volt; inert nem lehe 
teilen, hogy az országos küldöttség a martiusi esemény meg 
fontolása után, tanácsosabbnak talalandja ezni tárgyát, további 
vizsgálat alá ereszteni, az épithetés felőli elhatározást s ennek 
egy valamelly vallalkozórai átruházását pedig azon időre elha
lasztani, midőn a’ Dunának elkeriilhetlen szükségesül behizonyi 
tott szabályozása áltál az árvizek’ és leginkább a jégtömeg aka
dálytalan lefolyása eszközöltetni, s a kél varost fenyegető ve
szély épen ez állal fogott gyökeresen kevesbittetni.

Ha Ön ’» a’ többi alapítókul aláirt valialkozasbani részvevők 
tovább is megmaradnak mellette, magokat Sins báróval egyesí
teni, akkor én ezt magam, természetesen nem hátráltathatom, 
de ezen esetben lemondok, minden ez iigybeni részvétről *■ 
minden egyenes vagy mellékes nyereségről, melly belőle bar-
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mikor eredhetne, ’s azon társaságból, mélly már nem követi 
az eredeti lojális utat, végképen kilépek; e’ mellett azonban az 
aránylagosan rám eső költségrészt, melljet az eddigi előkészü
letek okoztak (rnellyeknek számadását legközelebb velem köz
leni kérem), viselni, kötelezve érzem magamat. Ezen tar
tozásokért ’s e’ tárgjra fordított faradságomért azai megnyug- 
tatást njerem, hogy az országnak még tavaly felnyitottam sze
meit a’ Sina báró által kívánt iszonyú teltételekre nezve, s ez
által talán kieszközlöttem, hogy sem ő , sem má* akármelly 
egyedáruskode társaság nem fog bátorkodhatni, hasonló teihes 
feltételekkel vagy ajánlásokkal föllépni; legalább Sina bárónak 
már tavaly többel fel kelle hagynia, mint azt az országos kül
döttség’ munkálatai megmulaták.

Ön érti a’ maga érdekét’s u’ szerint cselekszik; én értem 
azt, mi illik én hozzám. A’közvélemény fogja elhatározni, valljon 
mindenik állásához képest cselekedett e. — Pest, aug. 25. 1838.

Válasz
C sap lovics  urnák.

A’ Századunk' 94ik számában C saplovics  ur egy megtorlást 
közöl amaz észrevételeimre, mellyeket én a’Hasznos Mulatságok’ 
f. é. 31. 32. számaiban Csaplovics urnák a’ „philosophiáról phi- 
losopháló“ czikkelyére fölhoztam. Azonban Cs. ur’ érintett meg
torlásából azt vevém ki, hogy ő engemet vagy nem értett vagy 
érteni nem akart; mire nézve szükségessé lön jelen válaszom.

Csaplovics ur, hogy a’ régiek’ elveinek hamisságát és hiúsá
gát megmutassa, sajat elveit is előadta; mirenézve én e’ czikkelyt 
csupa együgyűségből komoly figyelemmel olvastam, koránsem 
lévén képes magamat egészen meggyőzni arról, mire utóbb Csató 
ur a’ Hir/lók' egyik s z á m á b a n  m e g t a n í t a n i  s z i v e s  volt, hogy t. i. 
Csaplovics urnák általam megrótt czikkelye inkább félkomoly ’s fél
ti é vaj tréfa , mint ex professo értekezés volna. Ezer bocsánat! 
őszintén megvallom, én a’ tréfák’ országában olly járatlan, olly 
idióta vagyok, hogy együgyű balgaságomban szinte kárhoztatni 
vakmerősködém Csaplovics ur’ magával ragadó inodorjának kel
lemes és finom fordulatait; holott pedig szerencséjüknek tarthat
nák ama’ philosophus-félék, ha Csaplovics ur félkomoly, féldévaj 
tréfáival hozzájok leereszkedék , ’s őket, mint nemrégiben is, 
csupa galanteriából és czukor-édes tréfából bolondoknak, osto
báknak’stb. nevezi. Bocsánat, mondom, újólag és tízszer mea 
culpa! — de lássunk a’ dologhoz. Én, mint már érintettem, 
Csaplovics ur’ czikkelyét komolyan vevém föl, a’ mennyiben ittott 
sértegetéseivel exorbitáí; mivel tehát ő a’ legjelesebb férfiakat 
is szigorúan korholja botlásaikért, én Csaplovics ur’ rövid Sta- 
tislikajára hivalkozám, megmutatandó, hogy ő ezen kis munká
jában is számos tévedéseit árulta el; ha tehát ő Statistikaja’ ama’ 
pontjaiban, mellyek épen nem változékonyok, hanem történeti 
adatokon épülnek (rnellyeknek összeírásához tehát sem isteni erő 
sem mindenhatóság nem kívántatik), ha, mondom, Cs. ur illyetén 
munkában többször megbotlott, miért nem volt a’ bölcsészek’ 
botlásai iránt is engedékenyebb ? miért nem igazítá meg őket in- 
dulatossag nélkül: mert tréfa ide, tréfa oda, a’ „bolond“ és 
„ostoba“ epithetonok tréfában is gyalulallanok; de fölhozom Cs. 
ur procedúráját megrótt czikkelyében, ’s utána iktatom az enyé
met rövid eszméltetésemben. Cs. ur

a) Sok kivetni valót talált a’ philosophusok’ irományaiban, 
s ezen állítását Cs. urnák én is pártoltam ’s pártolom, — azon 
különbséggel, hogy

b) Cs. ur nem tekintve helyet és körülményt, mindent egy

aránt korhol»: én ellenben a’ pallérozódás’ történeteihez ragasz
kodva, a’ nép’ characterét, religiói és political körülményeket 
szem előtt tartva, mit néha Cs. ur kíméletlenül összemorzsolt, 
én gyakran szükséges helyeztetési következménynek találtam; 
igy például Hellas’ philosophusaitól csak módosított hierophanti 
bölcselkedést lehete várnom, melly utóbb ugyan tágult, de jobba
dán mindig önkénytől függött. A’ theocratia’ kormánya alatt a’ gö 
rögöknél és rómaiaknál józan ésszel ki kívánhatott volna egy Frank
lint, midőn a’ makacsok olly szörnyen bünhödtenek. — A’ melosi 
Uiagoras’ fejére két talentumot szánlak a’ bősz athenaeiek, 
egyenesen azért, mivel philosophiájában az ő maximáiktól eltért; 
a’ cyrenei Tódort ugyanez okból számüzék ; Protagoras’ köny
veit pedig tűzre ítélték. Socratesnek mérget kelle innia; ’s vall
jon miért égettetett el Lucilio Yanini, Giordano Bruno? — Vagy 
nem voltak e idők, mellyek a’bölcsészek között erőszakkal is maj
mokat képeztenek? nem voltaké idők, mellyekben Cicerót ol
vasni morális, Cremulius’ írásait pártolni physicus hatást oko
zott'? — Ki által és miért sikkasztatának el Numa’ 500 évekig 
temetve hevert írásai, — Labyeri’ satyrái? — Nem voltak e 
idők, mellyekben kénytelenségből jövének szőnyegre a’ mit sem 
jelentő szőrszálhasogatások'? — egy Tiber, egy Adorján ’s 
Domitián alatt inilly sorsa volt a’ tudósoknak'? mi okból égeté 
föl Zeno a’ stambuli könyvtárt Leo Isauricus előtt már250 évvel?
— ’s valljon nem voltak e kénytelenek a’ bölcsészek néhány szá
zadon át Aristoteles’ vak imádóivá lenni? ( H a n d erla  Hist. érit. 
Lit. Philos, p. p. 127. 167. etc.), holott 8ik Kelemen pápa alatt 
Aristotelesí kiküszöbölvén, Plato jött szőnyegre, egy ideig mintául 
szolgálandó. Mindez, úgy hiszem, figyelmet érdemel, ha a’ 
philosophiáról philosop hálunk.

c) Cs. ur a’ lehetséges és lehetlen iránt e’ végsőre nézve 
minden okoskodást kárhoztat, azaz a’ melaphysicát elveti, ’s 
mégis saját észfogásában (a’ philosophiáról) újólag követeti; — 
továbbá bolondoknak nevezi azon bölcsészeket, kik transcenden- 
talis dolgokról gondolkodnak, ’s mégis ő Cicero’ szavait hozván 
föl a’ philosophus’ hivatásáról, őket újólag transcendentalisok- 
ká teszi; mert, úgy hiszen«, Cicerónak ezen szavai: „omni
um rerum — — divinarum causas studere nőssé“ többet tesz
nek, mintsem mindennapi dolgokról írni; eíféle ellenmondásokat 
nem vártam volna egy Csaplovicstól, valamint azt sem, hogy 
saját hibáját én rám kenje, midőn azt írja, hogy én hoztam föl 
Cicero’ szavait, holott én csak Csaplovics ur’ czikkeiyéből emel
tem ki őket annak megmutatására, hogy Cs. ur két sorban két
szer ellene mond maga-magának, itt azonban el nem mulaszt
hatom azt megjegyezni, hogy Cs. ur’ elvei lelki tespedést 
terveinek, mert ki ismeri tökéletesen a’ lehetséges’ és lehetlen’ 
határait? — ’s ha mindazt, mit azonnal meg nem foghatunk, 
lehetlennek hisszük, mellyek lesznek a’ pallérozódás’ lép
csői? — Ugyan ha egy Newton, Franklin és Copernik szint
úgy gondolkodott volna, mint Cs. ur, mit tudnánk földünk’ ’s a’ 
csillagok’ centripeta és fuga erőiről; ’s ha egy Guerike, Ma- 
thesius, Mongolfir ’stb. nem vizsgálódandotlak, volna e légszi
vattyúnk, electrica machinánk, gőzerőmüvünk, léghajónk ’stb.;
— ha továbbá egy Kempelen beszélő maehinát alkot, egy 
másik biztos tengeri kalauzt bir kitalálni, ugyan olly égbekiáltó 
botlás e , ha némelly bölcsészek a’ világ’ származhatása’ módjá
ról gondolkodnak, ’s gondolatjaikat közük ? *) mert, úgy hiszem,

*0 Úgy látszik tehát, hogy az érdemes válaszló ur, az épen mondot
taknál fo g v a , visszásoknak— hogy többet ne mondjunk — nem 
találja a’ Cs. ur által felidézett philosophiai vizsgálatokat, mint 
például: ,'/valljon elfáradt e az ur Isten a’ világ’ teremtésében — 
vannak e érzékei mint az embernek ? ’stb.“ — mert másképen nem
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véleményeiket senkinek sem tolhatják nyakára erével- ’s ki
nek több és erősebb okai vágynak, nem győzhet e ’mindig? 
valóban efféle súrlódás nélkül tudományos előmenetelt soha sem 
várhatni. Okszerű czáfolattal álljunk tehát elő, ’s ne olly kifeje
zésekkel, mellyek ütközetesek és botránkozlatók, vagy épen mi 
irók legyünk e a’ legnevelellenebbek és gorombábbak ? •)

A mondottakkal nem pártolom a’ világ' származhatása fölölti 
vizsgálódást, már csak azért sem, mivel iskoláinkban egy Leib
nitz’ , Malebranche ’stb. vélekedései megczáfolva, tökéletesen 
megczáfolva, adatnak elő ; azonban kárhoztatom Cs. ur’ illetlen 
korholásait, mint mellyek igen túlságosak, minővé pedig satyrának 
sem lehet elaljasulnia. Ezt szükségesnek tartám megemlíteni 
azért, mivel Cs. ur tréfáival a’ vallás’ dolgaiban is botrányt éb
reszt, midőn például nem régiben azt irá, jó volna a’ hit utcsiná- 
lásra, hegyeket mozdíthatván ki általa helyükből; valljon tudva 
czélozott e ezen szavaival Cs. ur Sz. Gergelyre, mint kiről azt 
Állítják (?), hogy egy szirtet erős hitével és egy szavával máshova 
vitt?'stb. Ez feltűnik a’ Századunkban, hol nem régiben az Athe
naeum ugyan efféle vallásgúny miatt támadtatott meg**). Legvé
gül még megkell érintenem Cs. urnák amaz igaztalan rafogását, 
minélfogva azt Írja ellenem, hogy én azt állítottam, hogy a’bölcsé
szek igen hasznos dolgokat is födöztek föl. — Oh rágalom! Ugyan 
hol állítottam én ezt? vagy tán ezen szavaim „üdvös igazságok’ 
kutatásában fáradozni“ annyit tesznek, mint „igen hasznos dol
gokat fölfedezni“ ? — Ha Cs. ur ezt igy magyarázza, kénytelen 
leszek hinni, hogy Cs. ur nem tud magyarul, vagy a’ világos 
értelmet elcsavarja. — Csongrád, november’ 30. 1838.

Ploe/z.

Könyvismertetés.
16. E  m l é n y .  Karácsom, újesztendei és névnapiajándék. MDCCCXXXIX. 

Öt aczélra metszett képpel. Testen. Kiadja H e c k e n a s t  Gusztáv. 
232 lap, 12-r.j ára finom velinen, selyembe kötve 3 fr. 40  kr .  pp. 
p o m p á s  k i a d á s b a n  5 f.

Szíves részvéttel és kellő méltánylattal üdvözöljük az Élő
lénynek e’ harmadik évi folyamát is, mint olly sikerült vállalatét, 
melly valamint egy részről a’ nálunk annyiszor csalatott könyv
kiadói szellem’ uj és szerencsés fellobanásának, úgy más részről 
Íróink’ szaporodásának és függetlenségének ’s nagyobb olvasó- 
közönségünk’ nemesbüll Ízlésének, ha nem egyszersmind gya
rapodásának is , fölötte örvendetes jelensége. Ugyanis Hecke
nast, az értelmes és munkás könyvkereskedő ’s az ujabbak közt, 
Wigand, Hartleben és ifjabb Kilián György után, kétségkívül a’ 
legmerészebb és, mint látszik, nalok szerencsésebb magyar 
könyvkiadó, egyedül ön számolalira , publicumunk’ fogékonysá
gára ’s íróink' független részvételére támaszkodott, midőn 1836- 
ban, Emlénye’ első folyamát megindítá s igy az épen ezen év
ben utolszor megjelent, nagy követelési), de roszul számolt Bajza- 
féle Aurorának szerényebb de biztosb követője lett. Fellehet 
t. i. egész bizonyossággal tenni, hogy Bajza’ Aurorájának meg
szűnését a’ nyomtatás’ és kötés’ szerfeletti pompája, a’ nagy ív
szám, a’ merő eredeti, drága aczélmetszetek ’s az ezek és a'

állott volna ki melettök a’ esatamezöre. De talán jó lett volna a’ 
Cs. ur által felhozott pliilosophiai thesiseket rendre kimerítöleg 
védelmezni, ’s a’ vádakat megsemmisíteni. E’ nélkül nagyon tar
tunk tőle, hogy Pl. ur minden felszámolásaival azt ki nem viszi, 
mi itt a’ kiviendö. A tzerk.

*) Itt talán mégis egy kissé sokat mond a’ válaszló ur. Legyünk 
mérsékeltek, leginkább akkor, mikor másokat illendőségre utalunk.

® A ’ s v e r k .
*#) Itt kereken kimondjuk, hogy Pl. ara’kérdéses állítást jól fel nem 

fogta. A' umerk-

könyv ára ’s belső becse közötti aránytalanság okozák; minek 
természetes következése az lett, hogy a’ könyv szép kelete mel
lett sem lerílhelé vissza a’ ráfordított feles költségeket, mit azon 
körülmény tesz kétségkivülivé, hogy ifj. Kilian már egy évvel 
előbb lemondott a' könyv’ kiadásáról, mivel t. i. annak haszna a’ 
szerkesztői honoráriumot többé nem bírta meg, 's hogy maga 
Bajza, szerkesztővé és kiadóvá válva egyszersmind, almanachjat 
egyszernél többször nem adhatta ki. — Heckenast, a’ nélkül 
hogy az Ízlésnek ’s elegantianak ártson, a’ külsőség’ pompa jár 
és az ívek’ bujalkodó szántat megszorította, eredeti aczélmet- 
szeteketszép idegenekkel okosait vegyített, az irók' egyik ural
kodó felekezetéhez sem szegődött (a ’ triumvirátus egészen 
kimaradt zsebkönyvéből), de a' nevesebbeket, a’ kellőbbeket 
választotta ki, honorálta mindeniket, végre a’ könyv’ árát a’ 
publicumra nézve valamivel, de aránylag és sajat költségei
hez képest mégis tetemesen, felemelte: és íme , él a'könyv, 
belső becsre méltó vetélkedője az Aurorának, külső csínra mesz- 
sze maga után hagyó Károlyi' Hajnalát ’s mindéit eddigi, hason- 
neiuű honi vállalatot. Idv tehat még egyszer az okos, a’ szá
molni, a’ korát és helyzetét ismerni és méltányolni tudó, mun
kás kiadónak!

Legelső, mit a’ zsebkönyvekben nézni szoktunk, a’ képek. 
Itt öt a ez é 1 metszetet találunk, mellyek közül három eredeti, 
kettő kölcsönzött. Első helyet íoglal inéit. Ltónyui Janos m. k. 
helytarlósági tanácsos’ és Bihar vármegyei administrator' aroz- 
képe, festve KischerlóX, aczélba metszve Maldh/techllól Becs
ben. A’ legszebb férjfiak’ egyike a’ legszebb képek' egyikében. 
A’ könyv az administrator ur’ mélt. hitvesének van ajanlva. — 
Második, sorra és érdemre nézve, „a’ béke’ nerntóje“, b. Jó
sika Miklós’ hasonló czimíí elbeszéléséhez, kél nőalak , anya és 
leánya, nem tudom, melly angol zsebkönyvből kölcsönözve, de 
a’ londoni, illynentü müvek’ szokott tökélyével rajzolva Cur- 
baux-tói, aczélra metszve Periunió 1. — Harmadik „Salzburg“, 
Perel hesonló czintű elbeszéléséhez, ismét az angoloktól köl
csönözve ’s azoknak legujabb, talán nem mindenütt egyirant 
alkalmazandó, tájképi modorában. ítéletein szerint legalább, 
a’ salzburgi nap és lég egészen más, mint a' délolaszorszagi, 
spanyol, afrikai, k l̂etindiai ’stb.; következőleg, méltán meg 
is kívánhatnék talán, hogy ezen különbséget a' lég- és fenj tar
tásban a’ rajz- és festőművészet is kivállképen szeme előtt tart
sa. — A’ negyedik „daj szem drotu“ (adj drótot!) báró Jósi
ka Miklós’ említett elbeszéléséhez, Púra bús Miklós jeles arcz- 
feslőnk’ eredeti rajza után aczélba metszette Mager Karoly 
Nürnbergben. A’ jeles arezfeslő itt igen gyenge történelfeslő- 
nek mutatkozott; a’ drótosok’ és a’ szolgabiro' képe minden biz
tosság és nemesség, a’ gyolcsosoké 's az egész hátszíné min
den tartás és határozottság nélkül valók. — Annál szerencsé
sebb , ötödször „Flóra“ az oláh leány, ugyancsak Barabastdl, 
és ismét Mayertől metszve Xürnbergben. Ez egyik gyöngye lla- 
rabás'vázlatkönyvének, híven az élet után másolva állásban, fó 
vonásokban és öltözetben, de minden bájával a’ szépítő művé
szetnek az egyes részletekben. Ez a’ Flóra itt sokkal szebb, 
kivált arezban és kezekben, mint egy kosárhordó oláh leány ide
álban is lehet, sokkal szebb, mini hogy az egeit leány, leatben 
és lélekben, aránylag szép lehessen.

Az e lbeszé lések re  áttérve, legelőször említendő b. Jósika 
Miklóstól ,.A’ béke’ nerntóje“. Jósika Miklós’ ezen, mint minden 
románjaiban és elbeszéléseiben az élethű, nyomos es követke
zetes characterfestő, a' mély éa átgondolt lélekismero, a nemes 
erkölcstanító, ’s a’ merész, velő. és férjfias styli.U félrei.n.er- 
hetetlenek. Hanem a’ térnek és időnek kimérésében, az eszkő-
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Kőknek a’ c z é l h o z ,  a ’ r é s z l e t e k n e k  a ’ m ű v é s z i  e g é s z h e z  é s  e n 

nek tiszta  's b iz tos  h a tá s á h o z  k isz a b á sá b a n  nem  látszik, a kö ltő  

e l é g g é  e r ő s n e k .  í g y  itt a* s i tu a t io k ’ k e r e s e t t  h a lm o z a t a ,  s  az  

ön a l lő la g  c s e le k v ő  c h a r a c te r e k ’ s o k a s á g a  terh ű i  é s  akadályul van  

va lam elly  fő c s e le k v é n y ’ é s  c h a r a c te r ’ e l é g g é  v i l á g o s ,  te l j e s  é s  

tisztán ható  k i f e j lé s é n e k ,  akar  aztán  E r k e ly i t ,  m int  férjet ,  akar  

é s  k ivá ltképen  E s z t i t ,  mint n ő t ,  akar  v é g r e ,  a ’ b é k e ’ s z e l íd  

ne m tő jé t ,  É v i t ,  mint g y e r m e k e t ,  v é g j ü k  tő ch aracter i i l  s  e z e n  

ig en  é r d e k e s  ház i  é le tra jz ’ k ö z éppon tjáu l .  E g y e t l e n  r é s z e  van  

a’ b e s z é l y n e k ,  m e lly  k ie lé g í t  ’s e z  a’ b e r e k e s z t é s ;  de bárm illy  

é d e s ,  m e g le p ő ,  m e g n y u g ta tó  ’s  e r k ö lc s i l e g  ta n u ls á g o s  l e g y e n  e z  

m agáb an ,  az  e lő z m é n y e k b e n  m é g  s in c s e n  e l é g g é  e lk é s z í t v e ,  m e g 

alapítva.
Következik hazánk’ Wilberforcea*), kinek a’ novellairás nem 

nagy forcea. — ,, Az öreg Bakony szegi és barátjai“ egy élet
kép akart lenni az utolsó budapesti árvíz’, egy igazán költői 
szellemre nézve igenis termékeny catastrophejábó), de melly ha
zánk’ nagy Wilberforceánál, fájdalom, nem lett egyéb, mint 
egy fölötte lankadt és erőszakolt utóhangja a’ 40 — 50 évvel ez
előtt divatozott német sentimentalis románoknak, mellyekben 
egy protestáns iskolamester’ leánya, libaártallanságában, egy j j  
iiatal és ledér gróftól elcsábíttalik és elhagyatik, mire a’ lánya- j 
nál sokkal vétkesebb ’s (mint itt) többszöri tapasztalás után is 
okulatlan ’s megfoghatatlanul ostoba atya, kétségbeesik ’s bíí- 
nősen-öngyilkos gyermeke’ sírja felett néni szánandólag, hanem 
megvetendőleg sorvad el. Az illyen románok a’ falusi tapasztalat
lan ’s érzelgésre különben is hajlandó lányszivnek igazi mételyei! 
T. i. Fáj/ ur’ muzájának elemei a’ szeszély  és elmésség, mihelyt 
őt ezekből kiveszed, szárazra tetted a’ halat, nem bir lélekzeni. 
Elméssége legszebb fényében és teljében jelent meg „Meséidben, 
szeszélye „Kedvcsapongási“-ban; ’s ezek Fájnak legjobb, ezek 
maradandó becsű munkái. Magasabbra F. ur nem emelkedhelik. 
Legalább eddig, valahányszor komolyabb és magasabb nemekben 
tett próbát, beletört a’ kése. Van, igenis, F. urnák tudománya, 
vannak különnemű szerteágazó ismeretei, mellyeknek a’ „Bélteky 
ház“ tárháza lett ; igen, de a’ tudomány nem poesis, ’s a’ Bél
teky ház nem román. A’,,Régi pénzek“ elmés egy mű ugyan ’s 
épen azért tetszik, mert ebnes, de e’ mű nem vígjáték, a’ szónak 
műtudományi értelmében; miért? azért mert az elmésség ma
ga még nem elég vigjátékirásra. így szinte kedvesek a’ ,,Fris bok
réta“ ’s a’ Kedvcsapongásokban foglalt apróbb elbeszélések ; mi
ért? mert szeszéig uralkodik bennök, átmelegítve azon szelíd bájú, 
emberileg-jó valamitől, a’ mit kedélynek nevezünk ’s a’ mi 
nem egyéb , mint a’ szíven keresztüleresztett gondolat. De még 
az, a’ kinek szeszélye és szíve, azaz kedélye van, ne merjen mind
járt érzéseket is fes ten i, ha magasb költői tehetségei nincse
nek, mert könnyen úgy járhat, mint F. ur, ki midőn érzést 
akar festeni, pityereg, mint itt Bakonyszegi-jében, ’s ha még 
az indulatok’ tragicai mélységének ’s hullámzásának rajzolásába 
is akar kapni, akkor épen nevetséges őrjöngőket, idegkóroso- 
kát és rángatag torzképeket fog festeni, mint F. ur festett „Két 
Báthori“-jában, mellyet ő ’s talán még egykét jó barátja, a’ 
szomorújátékok közzé szeretnének becsempészni. Egyébiránt

*) Kétségkívül tudják olvasóink, hogy ez nem más, mint a’ jeles 
meseiró Fdy András. Miért, miért nem? ezt a’jó Isten ’s a’ pesti 
Társalkodó tudják.

ezen túlbecslése a’ tehetségnek, ezen félreértése a' költői hiva
tásnak F. urban, mint mindenkiben, még igenis menthetők vol
nának; de nem szinte menthető benne az, hogy a’ fentérdek- 
lett német sentimentalismust pengeti még most is időnkint közöt
tünk ; még most is , mondom, midőn a’ német költők már rég 
’s pirulva elállottak tőle, mint testet és lelket egyiránt puhító 
mételytől ’s az e’ kettőt nemesíteni és munkálataikban ideális 
összhangzásra vezetni törekvő művészet’ fattyunövésétől.

Kovács  Pál1 egy felvonásos vigjátéka (A’ kiadó lak) és el
beszélése (A’ vasúti részvények) könnyen szerzett és könnyű 
emésztett! olvasmány ; falusi, kövér uraknak és csupán magya
rul olvasó kisasszonyoknak vajmi kellemetes időtöltés! És vall
jon e’ siker nem volna elegendő, nem bátorító K. urra nézve? 
,,A’ publicum igen korlátolt!“ mondja tán valaki; igen, épen 
ollyan, miilyen a’ tehetség. K. ur’ eleme a' vigság ;  legyen te
hát ő vig; neveltesse meg jóízűen olvasóit, legyintve csak a’ 
gyenge, a’ morális oldalakat, ’s legyen megelégedett és boldog, 
ha olvasói a’ nevetés után testben és lélekben könnyebbülve, fel
kerülve, vidorodva érzendik magokat. — Reményijük névsze- 
rint, kogy K. ur minket ezentúl Thaliájában nem fog drámák
kal, tragoediákkal és classieus vígjátékokkal ostromolni.

A’ Perei nevet itt legelőször olvassuk egy úti kaland alatt, 
mellynek czírne „Salzburg“ ’s melly a’ kép’ kedvéért látszik Ír
va lenni. A’ kis, mondva csinált kalandka jó, legalább stylistice 
jó. — berekeszti a’ prosai darabok’ sorát Beöl/iy Zsigmond’ „Lea“ 
czirníí novellája, mellyből nem akarunk a’ fiatal iró’ tehetségei
ről ’s jövendőjéről Ítéletet hozni. O még fejleni, irányozodni 
fog, ’s hogy ezt tehesse, a’ jó és legjobb minták’ stúdiumát? 
ugv hisszük és óhajtjuk, nem hanyagolja el.

A’ lantosok között b. Eötvös József’, E rdefyi\ Heqyalji' , 
A 1//toss', Ormós László’, Pop Fndre’ , P u ls z /y , Sárost/’ és 
Tóik Lőrincz’ nevei jelennek meg, többnyire dalok alatt. Leg
tökéletesebbek ezek között, Ítéletünk szerint, Sárosg' „Világ
talan dalnok“-a (szerb románcza), és b. Eötvös József’ „(Jsz“-e 
melly utóbbit, kedveskedni akarván olvasóinknak, imitt kö
zöljük i

ő s  z .
Légy üdvözölve , ősz , te föld’ halála ,

Borult egeddel üdvözöllek én —
E ’ szívhez illik hús napod’ homálya,

’S e’ hervadás a’ messze föld’ színén.
Pusztán, mint téreid, áll életem;
Halálra intesz , üdvöz légy nekem.

Hervadva hűli már a’ levél a’ fáról,
És elszállt a’ virágok’ illata, 

így tűnt el az öröm ; csak múlt huváról 
Meg nem feledkezik a’ szív soha.

0 hullj, levél, majd nyugtot ád a’ föld;
Ha veszve a’ remény, mit ér a’ zöld?

Mit ér a’ dal nekem a’ zöld berekben,
Ha csak elmúlt vigalmaimra int,

Hogy én is hittem egykor emberekben
’S hogy minden eltűnt gyermek’ álmakint ,

’S éltemből egy maradt, a’ fájdalom,
És az, mire taníta, bús dalom!

Dalom, melly mint az ősz a’ hársfa’ ágit,
Színesre festi végreményimeL 

Miért irigyled? élvévé virágit
És pusztán hagyta ifjú éltemet:

Lehúll a’ lomb , ha oily színezve áll 
Közelgve csak szebbíti a’ halál.

Miként legszebb a’ nap’ végső sugara ,
, Legcsillogóbb a’ hajnal’ csillaga:

Úgy önti báját a’ költő’ dalára 
„ Tikkasztó élte’ nyájas alkonya;
Órája elmúlt, megnyeré a’ bért,
Öröm helyett a’ fonnyadó babért.

Csató Pál•

P ozsonyban .
A la p ítá  é s  s z e r k e s z t i  Orosz József  —  N y o m ta t ja  ifja b b  Schmid Antal*



M e g h í v á s
a’ gyárműveknek Becsben jövő 1839dik évben tartandó második álta

lányos kirakásábani részvéthez.

Illy kirakások’ czélja teljességgel nem az, hogy remekmun
kák’ vagy finomított mesterséges gyáratok’ sorozása által a’ kí
váncsiságnak szemgyönyört szerezzenek, hanem az, hogy, mi
dőn minden gyár- és mesterség-ágaknak maga nemében szor
galmatosán készült akármelly mindennapi czikkelyeit a’ látogató’ 
szeme elébe hozzák, azon álláspontot jeleljék ki, mellyre mű
iparunk emelkedett, ’s igy az értelmes kalmárnak és a’ mester
ségek’ és gyárok’ gondolkodó bírálójának mérőpálczát nyújtsa
nak, mellyel azoknak fontos befolyását a’ statusgazdaságra ’s 
nemzeti iparra megmérni képes legyen. E’ tekintetben minden 
egyes mesterség, mellyhez sokszor sok másoknak csirája’s ki
fejtése kapcsolódik, becses szeme a’ jótékony intézetek’ azon 
tágas lánczának, melly minket összekapcsol; ’s ha e’ mestersé
gek’ összesége képviseltetik, akkor ezek magas hirökre ’s az 
atyáskodó legfőbb ápolásra, mellyel Felséges Urunk irántok vi
seltetni kegyeskedik, méltóknak mutatkoznak.

Örömére szolgálhat a’ hazafi szívnek, midőn már nem szük
séges a’ belföldi terméket köllöldinek magasztalni, hogy érdem
lett méltánylást nyerjen; ’s azon örvendetes sejdítés, hogy nem 
sokára olly pontra jut a’ dolog ’s jutnia kell, mellyen a’ honi 
közipar teljes mértékben megismertetni’s érdeme szerint gyá- 
molítalni fog, egy újabb kötelék, melly minket gazdag szeren
csés hazánkhoz kapcsol.

Ő Felsége kegyesen megengedni méltóztatott, hogy má
sodik általányos kirakása a’ gyár- és mestermüveknek az 1839i 
tavaszon, és pedig a’ cs. kir. polytechnia-intézetnek különösen 
minden jövő kirakások’ számára épített részében tartassák.

A’ kezelő biztosság köz tudomásul teszi azon közelebbi 
elhatározásokat, mellyek e’ kirakásnak megfelelő ’s tökéletes ki
vitelére, a’ már szerzett tapasztalás után, elkeriilhetlen szük
ségesek :

1. Az említett kirakás május’ Íjén kezdődik 's azon hó’ 
utolsóján rekesztetik be.

2. Hogy a’ beküldendő czikkelyek’ helyes és ízletes felállí
tására már eleve tétethessenek a’ szükséges előkésziil tek, fel- 
szólíttatnak minden gyár-, kézn.ű- és mesterség - tulajdonosok, 
hogy a’ kirakásban részvételi szándékukat jövő martins lig a 
kezelő biztosságnak ,,A’ cs. k. alsó-ausztriai kormány“ czím 
alatt ny ilatkoztassák, ’s egyúttal a’ beküldendő czikkely ek nemet 
’s körülbelüli mennyiségét Írják meg. A’ kezelő biztosság ezen 
előleges tudósítást leginkább azon gyár-, kézmű- es mesterseg- 
tulajdonosoktól óhajtja, kik készítményeik’ kirakására a nagyobb 
tért szükségesnek vélnék , minthogy azon kedvező helyezetben 
vagyon, hogy az e’ tárgyú kivánatoknak teljesen megfelelhessen, 
igen alkalmatosak lévén arra a’ cs. k. polytechniai intézetnek e 
czélra szánt nagyneniű téréi.

3. A’ kirakásra minden, a’ kereskedésben előforduló bel
fö l d i  ipar’ termékei alkalmatosak. Még a’ legegyszerűbb készí
tés’ czikkely ei sem rekesztvék ki innen. Azon termékek h , mely

lyek egyik vagy másik tartomány’ sajáli, már csak ezért is talál
nak helyet a’ kirakásnál. A’ belföldi, gyártásra alkalmatos anya
gok, például len, kender, gyapjú, selyem, festékanyagok stb., 
mellyek további gyártatásaik által a’ nemzeti munkáiddá*’ és ki
terjedt kereskedés’ fontos ágaivá képződnék, épen úgy alkalma
tosak a’ kirakásra, valamint a’ terjedelmesb tárgyak, mint: ko
csik, erőmüvek, minták 'stb.

4. Minthogy a’legfelsőbben rendelt kirakásoknak idószakon- 
kint az egész belföldi műiparnak különféle, eladásra szánt készít
ményeit kell szolgáltatnia, magúban értetik , hogy a’ beküldendő 
illy készületü mustradarabok alatt nem olly kis prőbálatok gondol
tainak , miilyenek talán mutatvány lapokra használtatnak, hanem 
tökéletes áruczikkelyek, melly ek valóságos használatra szol
gálnak, vagy a’ nagy kereskedésben előfordulnak, mint pél
dául: egész vég szövetek, vagy legalább öltözetek, kendők 
vagy sálok, vagy bútorszövetekből egész szék- és pamlagbori- 
tékok. Mindazáltal nem rekesztetik ki olly műlulajdonosok' mii 
talványlapjainak fölvétele, kiket tálán ideigleni körülmények töké
letes műdarabok’ beküldésétől hátráltattak. Elégséges továbbá, 
olly nagy vagy terhes tárgyakból, mellyeknek távolról! szallit- 
tatása a’ feltalálónak vagy tulajdonosnak talán sok költségebe 
kerülne — mint például: a’ különösen elmés-szerkezelíí malom- 
müvek-, vizi kerekek-, gőzei öinívvekböl 'stb. — jól készült 
mintákat beküldeni.

Olly anyagok’ próbálatánál, melly ek a’ belföldi mezeigazda- 
daság- és mííiparnak közvetlen összekötő lánczszemei, csak 
olly mennyiség kívántatik, melly a’ megítélésre és különféle ne 
meik’ összehasonlítására elégséges.

5» Minden gyár-, kéziníí- és mesterség-tulajdonos, ki a’ ki 
rakásban készítményeivel részt venni szándékozik, ezeket két 
hasonpárú jegyzékökkel kisérve küldjék be, melly ben a’ készítő* 
neve és lakhelye, bécsi megbízottjának neve, a’ beküldött porté- 
kanemek’ száma ’s — a’ hol szükséges — mértéke és súlya, vala 
mint árai és nevezetei, pontosan és világosan kitéve legyenek.

Minthogy t. i. a’ kezelő biztosság minden gyár-, kézmü 
és mesterség-tulajdonossal egyenkint nem levelezhet, valamint 
a’ kiállítandó készítmények’ elvitele’ és visszaküldése’ gondjait 
lehetetlen viselnie, azért szükséges, hogy minden beküldő, ki 
Becsben a’ kirakáskor személyesen jelen nem lehet, ugyanitt 
egy megbízottat nevezzen, s ezt a kirakási biztosságnak je
lentse be, kihez ez utóbbi szükség’ esetében fordulhasson.

Az eladási árt pedig azért szükséges tudatni, hogy a’ be- 
küldetett czikkely bejelentett árához képest biztoMltathassék '» 
e’ készítmények megbiralásánál az arbecs is tekintetbe l e t e t 

hessék.
A’ kijelentett ár azonban csak a’ beküldő’ lilagos kívánsá

gára fog köztudomásra hozatni.
E’ jegyzékek' egyike, az átvevő biztosságnak az átvételt 

bizonyító aláírásával ellátva, a’ beküldőnek \isszaadalik, másik« 
pedig a’ biztosság' fedezésére megtarlalik.

A’ kirakás’ berekesztése után a’ beküldött rzikkelyck a tu
lajdonosnak vagy megbízottjának, az említett átvételi bizonyít
vány' visszatérítése mellett, ismét kiadatnak.
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6. Igen kívánatos, bogy különösen á’ kézmü- és gyár-tulaj
donosok beküldött kirakási czikkelyeik’ jegyzékéhez egyszers
mind gyáraik’ terjedelméről, munkásaik’ számáról, legelőkelőbb 
erőmüveikről, készületeikről vagy egyéb dolgozó - eszközeikről 
’slb. különös, többé kevesebbé kivihető ismertetést csatoljanak, 
akképen, mint ez az ipartermékek’ kirakásáról 1835ben nyom
tatva megjelent főludósításban több kiállítóknál látható: hogy 
igy a’ gyár-, kézmü- és mesterség-tulajdonosoknak a belföldi ipar 
körüli érdemeik illőleg megbiráltalhassanak és a’ kirakásról meg
jelenendő tudósításban saját előadásuk szerint megérintethessenek.

Ezen ismertetésekben egyszersmind megemlítendők volná
nak a’ gvár-, kézmű- és mesterség-tulajdonosok állal akár saját 
találmányokra akár idegenek’ meghonosítására kapott pátensek, 
valamint netalán már az előbbi kirakásoknál vagy más alkalmak
nál nyert kitüntetések.

7. Az 1839dik évi kirakásra szánt ipartermékeknek a' tu
lajdonos’ költségén, vagy ezáltal személyesen, vagy bécsi meg
bízottja által, a közönséges kirakás’ kezelésére rendelt biztos
sághoz 1839. martius’ ljétől április’ lökéig be kell adatniok.

8. A’ biztosság föl van hatalmazva a’ kirakásra beérkezett 
czikkelyeket, átvételük’ napjától fogva á’ kirakás’ berekesztése 
utáni visszatérítés’ napjáig, a’ magas kincstár' költségén egy j 
tüzkármentő társaságnál , bejelentett értékük szerint , tűzve- j 
szély ellen biztosítani.

9. Alig lesz ugyan lehetséges minden tárgyat egy megha
tározott tudományos rendszerben állítani fel, mindazaltal a’ ke
zelő biztosság gondoskodni fog, hogy azon tárgyak, mellyek 
anyaguk va^y dolgozatuk’ neme által egymással rokonok, a’ 
mennyire lehetséges, egymás mellé essenek; arra is fog ügyelni, 
hogy a’ kirakási helyek legkedvezőbbleg használtassanak, min
den tárgy oily helyre tétessék, hol leginkább föltűnhet a’ kö
zönség előtt, 's altalaban az ízlésre nézve minden méltányos kí
vánat és az egésznek megfelelő csin kielégíttessék. Azoknak, kik 
előre kinyilatkoztatják, hogy beküldött czikkelyeiket magok kí
vánják elrendezni, ez megengedtetik, ’s csak az alkalmas hely 
fog nekik a' kezelő biztosságtól kijeltetni.

10. Nem czéljok e’ nyilványos kirakásoknak, a’ kirakott 
ipartermékek’ közvetlen eladását eszközleni ; a' kezelő biztos
ság tehat a beküldött czikkelyek’ eladásával nem foglalkozhatok. 
.Mindazaltal a kirakott tárgyak’ tulajdonosának szabadságában 
áll, ezeket vagy személyesen vagy megbízottja által eladni; 
csakhogy nem a’ kitétel’ ideje alatt, hanem csak ennek berekesz
tése után , szabad azokat elvenni.

11. A' kirakás’ berekesztése után 14 nap alatt a’ tulajdonos 
vagy ennek megbízottja a’ tőlök kiállított tárgyakat, a’ fönernlített 
vételi bizonyítvány megtérítése mellett, visszaveendik ’s így leg- 
fölebb 1839. június lókéig a’ kirakóhelyről ellakarítandjak.

12. A kezelő biztosság a’ beküldött tárgyaknak megbiralásá- j 
ra minden különös iparágban a’ legtöbb ismerettel bíró gyár-, j 
kézmü- és mesterség-tulajdonosokból ’s egyéb műértőkből saját 
választmányokat képezem], egyszersmind azokhoz a’ birodalom’ 
tartományiból épen jelen lévő tanult gyárnokokal is meghivandja, 
hogy így a főelőadás szerkesztetése és javaslataik’ beadása a’ 
lehető lészrehajlatlansággal ’s a’ legtapasztaltabb és legkörül- 
ményesb dologismerettel történhessék.

lo. Fönebb érintett, részletekbe ereszkedő, nyilványos hir
detésre alkalmazott főtudósításában a’ kezelő biztosságnak a’ ki- ; 
állítás eredményéről különösen azon gyár-, kézmű- és mesterség
tulajdonosok neveztetnek meg és tüntettetnek ki, kik beküldött . 
készítményeik szépségé, különös bevégzeltsége vagy árbecse ! 
áltál az 6  Felségétől e’ második kirakásnál is legkegyelmeseb- j

ben megengedett arany, e z ü s t  és bronz érdempénzre vagy leg
alább készítményeinek tiszteletteljes elismerésére méltattak.

Minthogy a birodalom minden iparági készítményeinek időn* 
kinti nyilványos kirakása oda czéloz, hogy a’ belföldi műipar’ 
pontosabb ismerete terjesztessék és előmozdíttassék ’s ekkép a’ 
belföldi ipar’ minden készítményeinek lehetségessé tett közelebbi 
ismerete ’s pontosabb egybehasonlítása által a’ műiparral foglal
kozók és kereskedők közti adásvevés kitágíttassék , sokoldalúvá 
tétessék ’s ekkép a’ belföldi készítmények’ kelendősége mind a’ 
bel- mind a’ külföldön neveltessék ; ’s minthogy ama’ legkegyel- 
mesb figyelem és részvét, mellyel 0  Felsége és a’ Felséges Udvar 
az első közkirakást szerencsésítették, az egész munkás osz
tálynál különben is még leghálásb emlékezetben áll, az ausztriai 
birodalom’ ipartermékeinek e’ második kirakására a’ gyár-, kéz- 
mű- és mesterség-tulajdonosok’ még növekedettebb ’s élénkebb 
közrehatása előre is biztosan várható.

0  p p o s i t i o.
A’ franczia P r e s s e  kővetkező czikkelyt közöl: „Minden el- 

I lenmondások közül, mellyekre a’ nyilványos szellem a’ libera- 
| lisinus’ előítéletei által elcsábít tátik, a’ sajnálatra legméllóbb ab
ban áll, hogy azt kívánják, a’ kormány külre legyen erős, míg 
hon minden pártok azon vannak, hogy gyöngítsék és aláássák. 
Nekünk is szivünkön fekszik országunk’ nagysága; mi is óhajt
juk,  hogy Francziaország hozzá méltó rangot foglaljon el Eu
rópában; de ha a’ czéit akarjuk, akarjuk az eszközöket is. A’ 
képviseleti kormány minden hasznai mellett, mellyeket szerez, 
a’ kül politica’ igazgatásának mégis elég nehézségeket rak út
jába. l,A’ kormányreform bárom hatalom’ egyiittmunkálatát kí
vánja meg, innen van a’ nézetek’ egy ségének hiánya; mert ha
bár az alkotmány a’ diplomatái alkudozásoknál a’ királynak enge
di a’ kezdeményjogot, a’ parlamenti hatalom mégis mellékes de 
tetemes befolyást gyakorol rá. A’ legvégső esetekről nem is 
szólunk, miilyenek a’ hadüzenet, midőn a’ segélyajánlás és az 
ujonczszedés a’ kamarák’ beavatkozását szükségessé teszi. Csak 
azon közönséges alkudozásokról akarunk szólani, mellyek ollyan 
országban, mint Francziaország, mindennap’ előfordulnak. Nem 
kényszeríttetnek e a’ ministerek minden kérdéseknél a’ kamara’ 
vélekedését szem előtt tartani ’s ehhez egy bizonyos pontig po- 
iiticájokat alkalmazni? Nem kel! e nekik minden pillanatban a’ 
szószéken az egész ország ’s egész Europa’ színe előtt a’ leg
kényesebb political kérdések felől értekezni? Innen gyakran ama’ 
káros viták, mellyekből ellenségeink gyenge oldalainkat kitanul
ják. Mi itt csak érintjük, mennyire szaporítja kormányunk’ for
mája a’ diplomatának különben illy nagy nehézségeit; de a’ mit 
érintettünk, eléggé mutatja azon ártalmakat, mellyek abból a’ 
franczia cabinetre erednek , midőn ez Francziaország’ politicáját 
erőbe akarja lépetni, más kormányok’ ellenében, hol az ügyek’ 
főkormányzása e g y  ember’ kezében összepontosult, kinek aka
ratja törvény. Mellyik időben gyakorolt Francziaország legna
gyobb befolyást Európában? Nem XIV. Lajos alatt e , midőn a’ 
hatalom egy fejedelemben, ki egyszersmind statusférjfi volt, sze
mélyeseden? Nem a’ császárság alatt e , midőn Napoleon min
den hatalmat fölemészte ’s csak hatalmas akaratja’ eszközeit 
szenvedő meg maga körül? Sőt nem a’ respublica’ idején is, a’ 
közbiztosság’ dictatorsága alatt? Nem látni e ebből, hogy Fran
cziaország’ külhatalma mindig a’ legtisztábban fénylett, ha a’ ha
talom leginkább vala összpontosulva? Nem azért mondjuk ezt, 
hogy a' képviseleti kormányt megtámadjuk. Csak megmutatni
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akarjuk, hogy létele” föltételei talán nem a' legkedvezőbbek 
Francziaország’ külhatalmának kifejlésére nézve. De ama’ károk
ba be kell okulnunk, miután azok kormányunk’ formájában ben- 
vannak. Egyébiránt még egy mélyebb érzet az ország’ javára 
is , egy őszintébb hazafiuság mint az, mellyet az oppositio hír
lapjaiban ’s a’ szószéken hirdet, nemcsak megkevesbíthetné ama’ 
károkat, hanem még néhányat közülök a’ nyilvanyos ügy’ javára 
el is törölhetne. Minthogy már egyszer az országnak az a’ ren
deltetése, hogy a kamarak közbenjárása által külügyi kormány
zásunkba avatkozzék, legalább ezen kérdésekben ne mutassa a’ 
külföldnek czivódásaink’ szomorú lathelyét. Milly erőt nem me
rítene a’ kormány az egész nemzet’ együttmunkálásából, külföld
deli alkudozásainál, milly tekintettel nem hallatná szavát Euro
pa’ királyai’ tanácskozásaiban, ha azokban az ország’ megegyezé
sére támaszkodva jelenhetne m eg’? De őszintén szólva, ez e a’ 
látvány, mellyet mi Európának nyújtunk? legújabb példák igenis 
megmutatják, hogy mindenkor, ha az ország’ becsülete egy ide
gen nemzetteli összeütközésben érdekelve van, az oppositio, tá
vol a’ kormánynak segély t nyújtani, ennek hálását gyöngíti, ’s 
ezt a’ nemzettől különváltnak festeni, az ellenség’ ellenállását pe
dig bátorítani igyekszik ’? ’S mégis azon férjfiak , kik ezen 
módon a’ kormány’ gyöngílésén dolgoznak, épen azok, kik tőle 
azt kívánjak, hogy a’többi cabinetek’ ellenében méltó és szilárd 
állást foglaljon el. Ha a’ czélt akarjuk, akkor csakugyan az esz
közöket is kellene akarnunk.“

L e v é l t ö r  e d é k.
Egy általam igen tisztelt és köz tekintetben álló jogtudósa 

hazánknak legközelebb egy levelet intéze hozzam, meilyból az 
itt következő kivonatot közleni akartam , részint mivel erre a 
tisztelt iró űrtől engedelmet nyertem, részint hogy az érdeklett 
vitás tárgyban egy harmadik , el nem fogúit szózat is lialassék. 
A’ levél tehát, kihagyván a’ közre nem valókat, ezeket tartja: 

.,Hogy ön a’ magyar magányos jog’ commentaíorainak szel
leméről irt eharacteristicájával egy dar uzsfészekbe nyuland, elő
relátható volt; azonban bizonyossá tehetem önt, hogy ezen cha- 
racleristicája mind Pesten , mind sok más helyeken tetszéssel 
fogadtatott * ), ’s hogy a’ csekély nyomatú antieriticák neki leg
kevesebbé sem ártottak. ITeszemról, én ezen anlici ilicáki a é- 
pen semmit sem feleltein volna, mivel azok sokkal silányabbak 
's felületesebbek, hogy sem komoly ezafoíatot érdemlenének, 
de a’ publicum sincs figyelemmel irántok, sőt az illy es csetepa
ték áltál a’ criticanak halasa csak gyengítetik. Minden ügynek, 
minden foglalatosságnak meg van a’ maga politicaja, igy a’ 
criticanak is; és gyakran sokkal jobb az anlicrilicára nem felelni, 
ha csak polilicaból is. **) Semmi vulasz szinte válasz. — A’ 
magyar magányos jog’ commeiitatorai mindnyáján doclriuuirek 
’s ugyanezért előadásuk hiányos, nézeteik hibásak. Olly jog, 
rnelly az idővel ’« az idő állal alakult ’s félrealakult, szükség
képen csak történetileg  fogathatik fel 's adalhatik elő, különben

111v kedvező Ítéleteket magam is mind itt Esztergomban, mind 
} csakhamar a’ czikkely’ megjelenése után tett két utamban magyar 

io«-értőktől több Ízben hallottam, mielőtt még megneveztem maga- 
mat »8 mig még a’ névtelen Íróban egy fontos és nagy tekintet
ben álló’ személyt, nem pedig egy szegény, öreg oktatót, gyam-

»*'1 V^íe vél Írónak igaza van. De a’ válaszok, fájdalom, mindjárt a 
* rajtam, különösen 40 ur által a’ Figyelmedben elkövetett mél

tatlan kodás után Írattak és küldettek el. Minthogy a.onban rd- 
lok mindenkor felelhetek, most .s csak azt mondom, mit Pilatus 
mondott a’ zsidóknak : A’ mit Írtam, megírtam. U-g.

h gondolkodó jurislára nézve semmi értelme sincs, ’s nem egyéb 
mint egy kiszáradt múmia, melly életet csak a’ történeti nyomo
zás által nyerhet, melly ben annak csirája, kifejlése, képződé
se és elképzödése, minden kinövéseivel együtt, az időben és 
idővel, egész a’ jelen korig, ki legyenek mulatva *). Egy 
'Ilyen kidolgozása a’ magyar magányos jognak bírna aztán ér
telemmel és élettel. A doctrinairek’ eddigi s mostani kidolgo
zásmódja nem egyéb, műit a holt unyognak, a holt betűnek 
egymáshoz sorozatú valam elly önkényes, úgynevezett rend
szer szerint. A’ magyar jo g , úgy mint most mutatkozik, egy 
összebonyolt, régi épület, mellynek némelly falai bedőltek, ma
sok félrumlottak, mások ismét még meglehetős karban allanak. 
Ila azt akarják tudni, mi ezen épületnek igazi alakja, akkor lel
kűnkben a bedőlt falakat tel kell állítanunk ’s a’ megromlotta
kat kijavítanunk ; csak igy tűnik majd elünkbe a’ tiszta alak. 
De a mi commentatoraink egészen más, sokkal könnyebb végét 
fogjak a’ dolognak ; ők a’ még fenálló falakat is ledöntik ’s az 
összes romokból egy uj épületet emelnek a' magok' ingok szé
ria!. Verbőczy adta ebben a’ példát, ’s az utánzók' serege kö
veté őt. Hnszilatiak még némi, sajat érdeme van a’ dologban, 
ha csakugyan érdemnek akarjuk azt nevezni. Ez az en nézetem 
a’ magyar privat jogról, vagyis inkább annak előadasa' módjá
ról. ün nézetei ezen jog' commentatorai’ szellemi characteristi- 
cájáról helyesek; de azoknak bővebb kivitele egy egész, sajat 
munkát kivárnia meg. . . Ma ön ellenei egy kissé bővebben fog
lalkoznának a’ külföld’ tőrvénytudmnányi literaturajaval ’*) akkor 
Ítéletük hihetőleg sokban másképen bangzanék.. . .  Egyébiránt, 
ha ön e’ nézeteimnek hasznát akarja venni, tegye azt bízvást, 
de nevem’ kitétele nélkül, mert én e’ vitaba nem akarok keve
redni.“ Hunig Károly.

B e c s ü 1 e t p o n t.

Folyó évi december’ 4dike egy sajálszerü bántalom pernek 
volt tanúja a’ párisi fenyítőházi törvényszék előtt; e’ per érdekes 
vala mind a’ felek- mind a’ tanukkepeu ottan jelenvolt személyek’ 
tekintetében, mint az angol és franczia character’ nagy különb
ségének kifejezése, mint szinte a’ fenálló becsüleltörvenyek’ kép
telenségének bizonysága. D  e //w o r th  U e a u m o  i t ,  igen ismere
tes, mint egyike a’ leggazdagabb angoloknak, mint radical tag
ja a’ parlamentnek, mint a’ „british and foreign review “ indító
ja , melly majd legelőször pendítette meg az angol sajtóban az 
ellenségeskedést Oroszországgal, mint lengyelek’ baralja '« a’ 
londoni lengyel társaság’ elnöke, a’ párisi lengyel föembereklól 
és lengyelek’ barátitól környezve, egy másik angol parlamentla- 
got, S o m m e r t  nevezetűt, vádolt be, ki áltál angol stoicismus- 
sal a’ tuileriak’ kertjében lovagkorbuccsal jól megütlegeiteték. 
Láthatók valának az említett törvényszék elolt: Cznrtoryski 
herczeg, ki szembelfmőleg kezd az öregség’s bú alatt görnyed
ni GW/o/j franczia ezredes, ki néhány licitéi a’ varsói ostrom 
elölt a' wolai síkon egy brigáddal elfogatott, az agg Sieruiotki 
general, kin Karimierznél csaknem hasonló szerencsétlenség 
történt, a’ még vénebb Sieince/cicz költő , szóval számos sze
repvivő a Visztula melletti tiagoediából, kiket néhány ev óta a’ 
inassal foglalkozó közvélemény meglehetősen figyelmetlenül ha

• j  Jeevessék meg ezt magoknak a’ magyar jogtndósok, kiviltképca 
} ncdi’-r a’ magyar magányos jogról Írók és annak tanilói! H-g.

V a-y  ha szerencséjük lett volna, tíóltiiigábao cgy H u g o - t, W a t-  
J j g e k - e t ,  P u t t e r - 1, H e is t  e r - 1 , 8 y  (inga nb e r g - e i , L e i s t - o t ,  H a r -  

t e n s - t  ’stb. , vagy a ’ legújabb iJókbcu cgy  V a k tm a u n -1, hall
gat ai. / I — y*
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g-jott. Beaumontnak annyi pénze tan,  hogy épen nem szembe
tűnő, ha egy sereg kalandor mindenkép igyekszik pénzt csikar
ni tőlej ezt Sommers is megpróbálta, avval fenyegetőzvén, hogy 
Beaumontnak egy korábbi becsületügyben írott levelét nyilvá- 
nyossá teendi, ha e' levelet 30—40,000 font slerl. summácskán | 
vissza nem vásárolná tőle ; mit amaz megtagadott, ugyszinte azt 
is, hogy Sommersnek a’ maga ismerőseivel közlett ajánlatát meg- 
nem-törléntnek fogja nyilatkoztatni; mire az említeti módon meg- 
ütlegelteték, Sommers menekedhetni reménylvén gyors eluta
zása áltál egy idegen országból e’ vétségnek törvényes bünteté
sétől. Ez sikerült is neki; a törvényszék ugyan 2 évi fogságra 
ítélte: azonban, minthogy bántalomügyekbeti illy ítéletek öt év 
alatt elidősiilnek, az elutazott Sommers ezen idő múlva ismét 
megjelenhetik minden veszély nélkül Francziaországban, az an
gol törvényszékek pedig nem gondolnak külföldi bíróság’ elébe 
vitt rendőri vétséggel. Uly ellenmondásba keveredik a’ franczia 
törvényhozóság bántalomügyekben olly esetre nézve,  ha becsü
letes ember elég bátor kerülni a’ párviadalt. E’ philosophusi bá
torság az, mit a’ legközönségesebb franczia sem foghat meg; 's 
igen furcsa volt a’ tauuképen megjelent őrnek azon nyilatkozását 
hallani, hogy, midőn látta, milly türelmesen állja ki Beaumont 
a’ kapott ütlegeket, azt gondolta: ezen embernek bizonyosan 
egy csepp vér sincs ereiben. Valóban, nem lehet alkalmasabban 
előadni a’ méltatlanságok’ tárgyában majd mindenütt fen álló tör
vények’ fonákságát, mellyek a’ megbántottaknak úgy szólván 
sehol sem szolgáltatnak csak némileg megnyugtató elégtételt 
is, mint e’ közkatonának amaz őszinte nyilatkozása által. Egy 
szegény éhes embernek a’ vagyon ellen elkövetett legcsekélyebb 
vétsége sem idősül el; de egy európai jelentőségű férjíi’ becsü
letének legerőszakosb elrablása felől öt év múlva tudni sem akar 
az ilélőszék !

rínma alatt aleluöke) azon javaslatot tévé a’ poslapénz’ szabá
lyozására kirendelt biztosságnak, hogy a’ levélküldési szabadság’ 
kiváltságát törölje el. (Mint tudva van, eddigelő e’ kiváltsággal 
a’ parlamentlagok és tisztviselők’ többsége bírtak privátleveleik
re nézve is.) A’ javaslat egyelmüleg elfogadtatott. Hivatalos 
felszámítások szerint eddig mintegy két millió „kiváltságos“ le
velet küldözött szét a’ posta évenkint. E’ számból egy millió hi
vatalos levelet levonván, jövendőben mintegy 600.000, eddi»-- 
elő bér nélkül járt, levél fogja szaporítani a’ postajövedelmeket.

Mainzban a’ minap bizonyos családkörben egy fiatal ember 
igazán kővé dermedett. Ezen ege'szen u j  eset következőleg tör
tént. F ., Lipcséből, 1836 Straszburgban volt és L. hajadon’ 
keze után járt. O mind a’ lány’ , mind ennek atyja’ megegyezé
sét elnyerte. Házassági szerződés köttetett ’s ezt részéről a’ vő
legény hathatósan mogerősíteni akarván, menyasszonyának
10,000 forint becsű ékszert ajándékozott. Azonban F. atyjának 
megegyezését is akarván, Lipcsébe visszautazott. Mi jöhetett 
közbe, hogy F. csak két év múlva utazhatott megint Strasz- 
burgba, mindekkorig sem tudatik; mindazáltal a’ szerelmesek 
kölcsönös levelezésben voltak 1838. augustusig. Végre septem- 
berben teheté szerét útra kelni 's egy kereskedési ügyben Mainz- 
ba menni. Olt egy kereskedőhöz utasíttaték, ki neki 5000 fo
rintot tartozott haladéktalan (a vista) kifizetni. De a’ kereskedő 
nem volt képes e’ summát előteremteni ’s midőn F. őt törvény
székkel fenyegette, ez F.-nek födözésére felesége’ éksze
rét ígérte, mellyet azonnal elő is hozott. De ki írja le az ifjú 
ember’ megrettenését? Az ékszer az ő ékszere volt — az 
asszony — az ő jegyese. Mindegyikre legott ráismert, midőn 
elkiáltá magát ’s megdermedett. Kezei föl valának emelve ’s 
többé le nem hajoltak; ajkai megválónak nyílva, 's többé be 
nem csukódtak. Szoborkint állott. A’ szél megütötte.

E l é g  y .

A’ Newyork-Advertiser szerint Blanchard Tamás (jól is
mert név a’ találmányok’ történetében) ujabbau egy mintát talajt 
fel, a’ gőzhajókoni pattanások’ elhárítására. Ügy van készülve, 
hogy a' \iznek bizonyos mennyiségig csökkentével a’ tüzelő-kat
lan’ szája magától bezáródik s ki nem ny ilhatik előbb, mint ha 
a’ vizbőség megint kiegészítve van; a’ vízhiány miatti pattanás 
tehát lehetetlen, ha még olly gondatlan is a’ mérnök.

Szerencsétlenségek’ elhárítására jövendőben a’ london-bir- 
ininghami vasúton éjente rendőrállomások lesznek, egy angol 
mérföldnyi távolságra egymástól; ezek a’ kocsivonalok’ közele
dését és elhaladását egy zöld, vörös és sárga világa lámpával 
jelelendik. Egyébiránt e' vasúton aránylagosan igen csekély a’ 
szerencsétlenségek’ száma. Öt millió utas közt, kik nyolcz év 
óla Liverpoolból Manchesterbe mentek, csak két ember vesz
tette két kocsivonal’ összeütközése’ következtében életét.

Candia gróf, műkedvelő, ki Párisban Meyerbeer'’ veze
tése alatt már régebb idő óta daljátékénekessé müveié magát, 
végre nov. 30kan a’ franczia daljátékszinben mint Robert igen 
jeleskedett.

Anglia’ utolsó parlamentülésében Loicther viscount (a’ ha
jóhad kincstárnoka ’s a’ kereskedést hivatalnak Peel’ ministe-

Aachenben rövid idő óta egy csudálatos ember mutatkozik, 
ki a’ játékosoknak igen veszedelmes lehetend. Ő a' koczka’ ve
tendő számait előre megmondja, a’ biliárdjátékban a’ lapták’ me
netét meghatározza, a’ vvhisth- és hombre-játékban a’ kártyákat 
megjövendöli ’s játékról játékra fölírja azon domino-köveket,. 
mellyeket két idegen játszó egymásnak rakand. Mennyi egyetér
tés lehet a’ dologban, még nem tapogattathatott ki. Legyen te
hát elég mondani, hogy ez ember figyelmet gerjeszt’s a’ „má
sodik Bosco'c nevet méltán megérdemli.

Párisban junius’ közepén éjente egy ifjú ember köz figyel
met gerjesztett, minthogy egész testében égve a’ legnépesb 
utczákon vonnia keresztül. Tömérdek nép követé, s mindenki 
bámulni látszott e’ feltűnő jelenetem A’ tüzkirály útjában leg
kisebb akadályra sem talált, mert még a’ legkiváncsiabbak is 
tiszteletteljes távolságban maradtak, félvén, nehogy a’ fényes 
szikrák által ruháikban kárt szenvedjenek. Minthogy mindig 
több és több nép lódult utána, a’ kéjutas a’ rendőrségtől paran
csolatot kapott, őt követni, e’ tüneményről'az illető helyen 
ny ilatkozandó. A’ talány igen egyszerűn fejtetett meg ; az egész 
jelenet egy ártatlan tréfa’ eredménye volt. Közelebbi vizsgálat
nál úgy találtatott, hogy teste gummi által összeraggalott szent
jánosbogarakkal vala elborítva, mellyeket az ifjú ember bámu
lás’gerjesztése végett fürge suhanczok által a’ mezőn illő jutalom
ért ö s s z e g y ü j t e t e t t .

P ozsonyban .
A. apíta és szerkeszti Orosz József. — iVyomtatja ifjabb Schmid Anted.
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Visszapillantás
&’ Hírnök' és Századunk’ eddigi munkálataira.

Másfél év előtt fellépvén a’ Hírnök, kedvezően fogadtatott 
a’ tisztelt közönség által, melly csakhamar annak közhasznú tö
rekvéseiről meggyőződve, ’s látván azt is, hogy e’ hírlap a’ kül
ső politicára nézve olly gyorsan, kimerítőleg és részrehajlallanul 
közli tudósításait, hogy e’ tekintetben a’ versenyt minden belföl
di lapokkal kiállhatja, pártfogását teljes mértékben érezteté ve
le. A’ mindig ébren lévő irigység ’s pártoskodás kezdé ugyan sza
vát emelni, ’s, noha halkkal ’s alattomosan, a’ véleményt a’ lap’ 
tendentiaja ellen ingerelni, de némelly európai nevezetességű 
publicisticai kérdések, miilyenek a’ hannoverai, kölni, spanyol 
ügy ’stb., sokkal alkotmányszerübb módon ítéltettek meg ezen 
— ’s csak ezen — lapokban, mintsem a’ gyanúsításnak e’ ne
me távúiról is hitelt nyerhetett volna. De alig pendített meg 
a’ Hírnök némelly honi húrokat, vett vizsgálatba néhány hazai 
intézetet ’s azok körüli munkálatokat, máris kitétetve látta ma
gát a’ szerkesztőség hevesebb megtámadásoknak, mellyek hamar 
illetlenségekre, személyes megsértésekre, elcsavarásokra fa
julván, mikép utasította legyen azokat vissza az alulirt, mint 
nyilván és közfigyelmet gerjesztőleg történt dolog, bővebb em
lítést nem kíván.

Soha sem nyugvó alattomos ármánykodások’ tökéletes leve
résére, czélirányosnak vélte a’ Hírnök, political hitvallását nyil
ván ’s félre nem magyarázhatólag letenni a’ publicum Oslóit, mit 
a’ lapjainak 44ik számában kibocsátott Programma által meg is 
tett. Csak egy vala hazánk’ törvényszerű, felvilágosodott pol
gárai közt az ítélet ez őszinte nyilatkozás felől, melly minden rá
galmaknak legott véget vetett. De az, mit a’ Hírnök a’ haza’ 
színe előtt vallott, vajmi roszul tetszett egy bizonyos pártnak, 
melly illy alkotmányszerű elvek’ elterjedésében végső elpusztu
lását látván, olly fegyverekhez nyúlt, mellyek sokkal alabbva- 
lók ’s undorítóbbak, mintsem ismétlésükkel tisztelt olvasóinkat 
elkedvetlenítsük. A’ rósz ügynek rósz fegyverekkeli vitele azon
ban épen ellei^eaojet eszközlé a’ feltett czélnak, ’s leginkább 
okoza a’ „Századunk “ alapítását.

jVőtttyi növő részvét és pártolás közt haladván az ikerlap, 
szélesb feneket kellő rakni az intézetnek, hogy az mindinkább 
egy altalányos hírlap’ nevét megérdemelje és számos olvasói 
mindenről tudósítlassanak, mit egy müveit magyarnak tudnia il
lik. Így támadt különösen a’ „Magyar hírlapok’ heti szemléje“ 
Csafó Pál’ szerkesztése alatt, hol szándéklott ,* sőt szinte elke- 
rülhetlen feladat volt, a’ honi literatura’ mezején történő ’s tör
tént esetek’ részrehajlallan és pártatlan felvilágosítása, a’ bito
rolt reputatióknak méltó valódiságaikra visszahelyezése ’s ezek 
által oda törekvés, hogy az irói világban olly igen szükséges 
véleményszabadság, méltánysag, köz érdek és a’ tiszta igazság 
országa visszanyeressenek. Illy tövises vállalat’ szükséges kö
vetkezései eldVe tudva voltak a’ szerkesztőség előtt; de a’ czél
nak nemessége ’s az egészre szükségkép haramlandó hasznos 
következések minden ebbeli aggodalmat legyőztek. .

Tudtuk jó l, hogy az usurpált literatori trónt épen olly ne
hezen hagyja el a’ bitorló, mint ha törvényesen jutott volna birto
kába; de egy feltételünkben mégis csakugyan csalatkoztunk. Azt 
hittük t. i., hogy a’ magát érintettnek érző felekezet meginnia 
dasát az ész’ és indító okok’ fegyverével eszközlendi; de ók, e’ 
fegyvernemet teljesen el mellőzvén, a’ leggyengébb és megveten- 
dőbb hadszerhez, a’ személyességekhez nyúltak, olly durván s 
ügyetlenül élvén vele, hogy, az ez által okozott köz botrankoza- 
son kívül, minden müveit előtt ügy öket vesztettnek nyilatkoztaták, 
az ellenfélnek pedig annyit használtak , menny it csak általában 

ügyetlen ellenség használhat. Nem akarok e’ szennyek’ isme- 
telesével undorodást gerjeszteni; csak azt jegyzem meg: ha 
igaz az, hogy „csak az absolute rósz, mi maga magával ellen- 
zik", úgy az érintett harczolás a’ legroszabbnak mondathatik. 
Ugyanis Csató Pált eleve csak lelketlen bábnak keresztelők, 
melly akaratlanul, sőt akaratja ellen Írja, mit én parancsolok 
neki; ’s nyomban az illy megvetendő báb’ személyével hónapo
kon állal vesződvén , végre kinyilatkoztatják , hogy inig ő szer
kesztenél a’ szemlét, nem leend béke a’ literatúrai világban. S 
mindezek kinek mondatnak? Ugyanazon Csatónak, kiről lián 
gosan hirdetők: „Csató nincs többé!“ ’s igy ők a’ halottal ve
sződtek és vesződnek*). Kár, hogy Csaló ur is a’ bar rendkí
vüli durvaságu személyességek által néha szinte ki hagyá magát 
a’ mérséklet’ téréből ragadtatni, mit én ugyan akkor sem ja- 
valtam, de mi iránt előbb soha sem kívántam szót tenni, hogy 
a’ Szemlének minden befolyásom nélküli szerkesztését ez áltál 
is bebizonyítsam. A’ faragatlanságnak ama’ hősei közt mégis 
kevésbbé megvetendők azok, kik személy ességüket ön név ők a- 
latt a’ publicum’ méltó megvetésének átadták, mint azok, kik az 
álarcz’ paizsa alá rejtők el szolgai leiköket, ’s kikre egy német 
lapnak e’ szavai illenek: „Von allen Lumpen ist der der verächt
lichste, der mich unter dem Mantel der Anonymität mit Kolli 
bewirft.“ Az ízletes közönségnek, melly e’ mocskokra mar reg 
ráunt, megnyugtatásául Ígérjük, hogy jövendőre illy szemé
lyességek betű szerint ugatásnak fognak vétetni, ’s csak a’ tár
gyakra felelet adatni. — Különben Csató urnák azon buzgó fárado
zásáért, melly el a’ magyar hírlapok’ heti szemléjét Hírnökünkben 
a’ jövő évben is folytatni ’s abban, mint eddig, a magyar hírla
pokban előforduló minden nevezetesb s küzérdekübb tárgyát ré
szint okoskodva, részint pusztán ismertetve kiemelni ígérkezett, 
valamint e’ lapok’ kiadója itt köszönetét mond, úgy az érdemes 
olvasó közönség kétségkívül egész közhasznusagaban fogja azt 
méltányolni. Az ízellenségek lassankint el fognak enyészni, de 
a’ haszon mind az olvasókra mind a literaturáia nezve meg
maradni.

M é g  azon gyermekes fegyverhez i s  nyaltak, hogy a ’ , .Századunk 
czímét is mcgcsonkíták ’s azt ,.Orosz - Századnak“ neveitek ft 
az Athenäen inban folyvást nevezik. Elmellózvén azon »erdest- 
valljon szabad e egy hírlapnak azon czimet, mcllyet azt) telsege 
kiváltsága mellett visel, önkényesen megcsonkítani < meg csak. 
azt kérdem • mit mondhatna most az Athenaeum’ azerkesitosegf. 
ha valaki, kinek e’ lap’ iránya vacy tudományossága a.ncae. 
ínyére, azt egy pár betű’ megváltoztaUsuval folyva** *7*  
„As;'ncum“-nak, szerkesztőit pedig „Asineum szerkesztőinek
n  r* v o  7 t l í ‘
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A’ Hírnök* és Száradunk’ irányát már annyira heiyeslelte 
a’ nagy, müveit, alkotmanyszerü közönség, hogy annak tisz
tasága iránt többé kétség nein tamadhat. Legyen csak még sza
bad, e' helyütt lapjaink’ némelly főczikkelyeire visszatekintenünk.

Érintetlen hagyván a’ külső polilicának kezelését, mellyel 
még szigorúbb kivanatoknak is megfelelni reményiünk, méltó 
hálával kell említenünk E*** eszmélkedéseil, mellyek az egesz 
Hírnökön keresztültündöklenek, a napi polilicának legnevezetesb 
esemény ire terjeszkedvén ’s azokról olly mély belátással, olly ki
terjedt tudományossággal okoskodván, hogy e czikkelyek bár- 
me 11 v európai hitű lapnak is díszére válnának. ’S ha megfontol
juk. hogy ezen eszmék kivétel nélkül hazánkra alkalmaztatha
tok, hogy épen ezen alkalmaztatás főbb czéljok, hogy végre csak 
rendkívüli gyengédség és szerénység birla a’ nemes eszmélőt 
illy modor’ választásara, valamint neve’ elhallgatására: úgy tá
lán csak a’ közvélemény’ tolmácsai vagyunk, midőn állítjuk, hogy 
az egész nemzet megelégedéssel veszi e’ minden tekintetben tisz
teletre méltó főhonosunk’ nninkálódásait.

Ha pedig a’ tavalyi Hírnök’ alosztályát (feuilleton) ’s a’ Szá
zadunk’ ezévi folyamatját végig tekintjük: milly gazdag tarat 
leljük itt az alapos, tanulságos és közhasznú értekezéseknek. 
Publicisticai fő kérdések’ fejtegetése, nemzeti ’s mezei gazdasag, 
kül és belföldi kereskedés, uj találmányok, közhasznú intéze
tek, magyar színház, vasutak, gőzerőmüvek, hidak, gyarak, 
honi nyelv és literatura, szóval minden, mi hazánkra nézve 
érdekes, hasznos és tanulságos, értekezés, vitatás és ellenvi
tatás ala kerül ; úgy hogy állandó emlékéül szolgálhatnak ko
runk’ szellemi törekvéseinek. E’ tárgyak’ sokasaga nem engedi 
itt a’ részletes felszámolást, mellyet úgyis az e’ számunkhoz 
csatolt Fogtálul némileg előterjeszt, a’ fóczikkelyek’ néhá- 
nyait mindazáltal érintés nélkül nem hagyhatjuk. Mint honi viszo
nyaink’ remek festészet szemléljük it t—mb— urat, ki „ 4 ’ gazdag 
magyarok — Korunk — Kérni csodálkozások — Kosce te ipsum 
— Egy alom“ — értekezéseiben szintanny i ember- ’s tárgyisme
retet, mint éles és szelíd birálótehetséget tanusíta, ’s az ellene 
's mellette felhozott észrevételekre ’s válaszokra szintolly őszin
tén mint bátrán ’s illendően felelt. — Mellette P. F. „Kémelly 
honi tárgyakról“ czímü többrendü értekezéseiben leginkább honi 
müiparunk’ emelését sürgeti ’s egyetértésre hiv fel. — Egyes 
targyakróli okoskodások közt méltó figyelmet gerjesztének ’s 
allando becsre tarthatnak számot: „Egyenlőség — Közlekedés — 
.Nemzeti jóllét — Felekezetek — Korszellem — Időszaki válasz
tás— Képnevelés.“ — Ezen és számos más köztárgyak alaposan 
meghanyatlak és vitákra adanak alkalmat. „Árpád’ nasznagysága“ 
's „Árpád’ ébredése 1838.“ költői szépségük mellett leczkéül 
szolgálhatnak némellyeknek. — A’ szeszélyes Csaplovics a’ „Saj
tó- és szólásszabadság — Természetjog — Dicsvágy — Álla
tok Philosophia — Jurista— és Philosophiaileczkék“ — czímü 
értekezéseiben némelly paradoxonok inellett annyi igazat és e- 
szest mondott, de előadásaiba annyi dévajságot rejtett, hogy 
némelly jó szándékú de gyenge felfogású jámborok a’ tőrbe men-, 
vén s a czafolatra nem valót czafolni törekvén, az ügyes régi 
poleinicus áltál csak könnyen ’s mintegy mellékesen lekoppasz- 
tattak, a müveit közönség’ nem csekély mulattatasara. Megkü- 
lönbözteté azonban e megtámadóktól Cs. ur a’ széles tudományi! 
s nemes törekvésű Rumg Károlyt, ki lapjainkat nem kevés ér
dekes közléseivel gazdagította, mellette pedig több harczot ki
vívni kénytelen!tteték. Mint ritka csillagok ragyognak a’ Hírnök' 
és Századunk' éghajlatán a' lángeszű K. urnák humoristicai köz
lései : „Cigarok — Boldog uj esztendőt kívánok — Tetemes fontos
ságú közlés“ -  mellyeknek rejtettebb értelme csak az olvasók’ szí

ne előtt nyilatkozott, ’s mellyek sokaktól csak könnyű bohózatokul 
tekintettek. De felfogta valódi értelmöket a’ „Május’ első napja’“ 
írója. — A’ hely’ szűke nem engedi, hogy a’ többi számos, szin
te érdekes dolgozatokat különösen megemlítsük, tudván egyéb
iránt, hogy azok olly hamar nem julandnak a’ feledékenység’ 
örvényébe. Fogadják el a’ nemeslelkű férjfiak mély hálánknak 
buzgó s köz kifejezését. Ezen általányos vonalok után talán ment
hető büszke önérzésünk, mellyel kérdezni bátorkodunk: illy férj- 
fiák’ összemunkálása kétséget enged e a’ nemzet’ megelégedésé
ben’? illy értekezések’ tára megérdemli e „Századunk“ nevét? 
’s épen e’ kérdések’ kedvező feloldása reménylteli velünk, hogy 
a’ kezdetben lévő, de olly erős talpkövön nyugvó vállalat hatal
masan menend az előhaladás’ dicső pályáján.

Midőn a’ jelen ikerlapok’ munkaadásairól e’ rövid száma
dást a’ tisztelt közönség’ elébe terjesztenők, annak jóváhagyá
sával, melly minden iparkodásaink' legszentebb czélja leend, ele
ve kecsegtetjük magunkat ’s arra méltók lenni szüntelen ipar- 
kodandunk, keveset gondolván a’ már érintett párt’ ellenséges
kedésével ’s rágalmaival. E’ díszes frigy’ hatalma, rövid élet 
után, márig eltemettetett, nálunk szintúgy mint a’ külföldön, ’s 
büszke hangja elnémult. Még csak néhány éve, hogy honunk’ 

í feldúlói a’ külföld’ példájára ntaltak ’s annak utánzását ajánlot
tak. De hijaba mutat most a’ magyar izgató Kémet-, Franczia- 
vagy Angolorszagra (a’ spanyol példa pedig aligha akadna kö
vetőkre), hol jelenleg a’ nemzet már raunt az önző ármányokra, 
a’ hazaíisag’ álarczára ’s a’ népbarálsag’ czifra köpönyegére; 
elhagyta mar e’ partot az elámítva volt de észretért becsülete
sek’ számtalan sokasága , ’s csak a’ polgári társaság’ anyagi ’s 
erkölcsi salakja maradt hátra, hatalom és becsület nélkül emészt
vén magát titkos, de annál forróbb mérgében.

így tehát jövendőre is, mint eddig, jelszava leend a’ Hirnök- 
nek és $zázadu?iknaki Trón, oLúr, törvényes szabadság, 
meggondolt, lépcsőnkinti, a’ honi statusjogra, nemzeti chara- 
cterre ’s* a ’ magyar történetre alapított elóhuladás. — ’S inig 
híven követendi e’ szent szabályt, bátrán folytathatja díszes, 
habár gyakran tövises pályáját. Ä  szerkeszt.

V á 1 a s z
az Athenaeum’ és Figyelmezö’ szerkesztőségének visszaigazítására *).

Minthogy a’ szerkesztőség visszaigazításában nem annyira 
önmagát mentegeti, mint a’ recensenst és vele együttértőket újabb 
vádakkal terheli: szoros tisztjében all a’ rec.^nek válaszolni.

A’ szerkesztőség mentegetésül a’ következőket hozza fe l : 
„Eretnekítetésünkre alkalmul szolgált egy, Athenaeumunk’ 24-d.
számában közlőit czikkely (Falusi pap’ órája **) , egy ártatlan

*históriai anecdot, mellyben sem azon elfogulatlanul vallásos fér
fiú nem botránkozott meg, kit a’ felsőség ellenőrül rendelt e’ 
lapok felett, sem olvasóink közül egy is ,  világos fővel ’s gyanú
tól tiszta szívvel biró “ ; és továbbá: „Meg kell vallanunk, hogy 
valamint akkor, mitfőn felvettük, úgy most sem tudjuk benne 
feltalálni azon „hitet gúnyoló ármányos czélzatot,“ mellyet benne 
vádló látni nem annyira gondol , mint akar.“ — Bocsánat, ked
ves szerkesztőség! hogy bár őrömmel hinne a’ rec. e’ jákóbi szó
zatnak, de mivel önmagából ezeD mentegetésből kibújnak az ézsaui 
körmök, hitelt mégsem adhat nyilatkozásának; mert mindenek
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előtt lehet e ártatlan históriai aneedotnak mondani azt, mellyben 
az egyház’ szolgája mint álnok, ’s híveinek ájtatosságával vissza
élő csalárd, a’ buzgó nép mint vakhitü, ’s maga a’ catholicum 
dogma mint haszonkeresésre szolgáló ürügy kigunyoltatik? Bi
zonyara nem, mivel ártatlan aneedotnak csak azt lehet bélyegze
n i , melly sérelem nélkül elmésen mulattat; ’s azért habár az 
ellenőrül rendelt elfogulatlanul vallásos férfiú meg sem is botrán- 
kozott a’ kérdéses czikkelyben, legyen meggyőződve a’ szerk., 
hogy a’ rec.-en kívül több más, szinte elfogulatlan, világos fővel 
’s gyanútól tiszta szívvel biró, nem csak egyházi, de világi fér
fiak is m e gb o t r án k o zt a k ; de legyen bizonyos a’ szerk. ab
ban is ,  hogy a’ rec. nem gyanúsításból, hanem az igazság ’s 
vallas iránti tiszteletből szólalt fe l; mi szüksége is volna a’ rec.- 
nek gyanúsításokra, hiszen a’ kérdéses lapok eléggé gyanúsítják 
önmagokat, mit — ha az unalmas munka’ kellemetlenségeit nem 
akarná elkerülni — a’ rec. könnyen bebizonyítana, egyenkint ki
szemelvén mindazt, mi botránkoztaló találtatik azokban; most 
pedig elégedjék meg a’ szerk., ha a’ sok közül csak kettőre em
lékeztetem : az „Istenség“ és a’ „Veszély es föltétel“ czímü czik- 
kelyekre *), mellyek közül az első vakmerő, ’s lucreliusi szel
lemű eszmékkel teljes; a’ második magaban véve ártatlan elbe
szélés, de a’ melly ben el van rejtve a’ római ájtatos hívek’ gú
ny olása, midőn mondatik: „Az átalános örömzaj közt suttogás 
hallatszék, O szentsége eljőve, Vdik Sixtus itt van, minden szem 
a' főtemplom’ erkélyére szegződék ’s ,,Térdre, térdre“ orditá a' 
v ak hi tű nép (sic).

Ezeket igazságos mérlegre téve, meg fog engedni a’ szerk., 
ha mentegetőzése’ másik részét is — mintha t. i. a' kérdéses czik- 
kely’ ármanyos ezélzatát nem tudta és nem tudná feltalálni — ta
gadja a’ rec.; mivel a’ kérdéses elbeszélés olly világosan, olly 
nyíltan gúnyolja ki a’ híveit álnok csalárdsággal tévedésbe vezető 
papot, az órában rejtező reliquiához vakon ragaszkodó nép’ car- 
bonariusi tudatlanságát, hogy azt nem látni nem lehetett, főké
pen a' szerkesztőségnek nem, ki zajgásaiban igen is bebizonyí
totta, mint iparkodott a’ ezélzatok’ titkos szekrényébe — a' szív
be — tolakodni, midőn Orosz' és Csaló hon’ javára ezélzó ne
mes irányát, inditóokaikban — a’ s z í v ’ rugóiban — akarta gyanú
sítani és feketíteni! következőleg igazsagtalanság nélkül senki 
sem vádolhatja a’ szerkesztőséget olly rövid látással, hogy az 
említett világos irányt sem latta be; és igy nem is adhat senki 
is hitelt mentegetésének. Különben is mi bírhatta rá egyéb a’ 
szerkesztőséget, ezen, magában semmi tudományt nem foglaló 
históriai aneedotot franczia forrásból meríteni, mint a' catholi- 
cisinus’ gunyolásában elméjét, a’ könnyelműek’ tetszésére, éle
síteni. Továbbá nem szolgálhat mentségül a szerk.-nek azon álta
la felhozott hasonlatosság, hogy t. i- a többször említett „falusi 
pap' órája“ úgy nem képes bármelly dogmát, vagy épen a hitet 
altalaban nevetségessé tenni, mint nem az orvosi tudományt azon 
paraszt ember’ tréfás története, ki miután magát a receptet \ t \ é -  
be, ’s utána javult, az orvostól adott gy ógyszere által feiidüllnek 
mondatott; mivel itt az orvosnak charactere, s az orvosi tudo
mány legkevesebbé sem szennyezletik, minthogy nem az orvos 
mondotta a' parasztnak, venné gyógyszerül be a papiros-recep
tet, hanem az együgy ű értette félre az orvos mondását. El'enben 
a’ „Falusi pap’ óraja“ történetecskében az egyházi férjfiu, a nép
nek a’ hit’ igazságaiban tanítója (állítás szerint) él csalárdul vissza 
híveinek együgyűségével’s bizodalmával; itta’ plebánus, ki jól 
tudta, hogy az óra nem reliquia, kinek szent kötelessége a hit
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igazságainak őszinte kimondása, bárm;nő veszélyben is, mondot
ta alnokul híveinek: „Atyámfiái, ime ez nem ördög, hanem re
liquia“; sőt a’ lelkész (állítólag) meg nem elégedve, hogy illy 
vétkes tévelygésbe vezette ájtatos népét, még processióval hor
dozta körül, ’s megengedte, hogy a’ költött reliquiához betegek 
járuljanak; megengedte végre, hogy bűnösök jönnének a’ reliquia- 
nak kikiáltott órahoz, bűnök’ bocsanatjáért; és igy itt bűnbocsá
nati erő tulajdonítatik a’ reliquiaknak, mintha ez lenne a’ calli. 
dogma. Már ezekből, ha nem megátalkodottal) elfogult a’ szerk., 
önmaga elismérendi, milly nagy légyen a’ különbség e’ két törte- 
netecske között, s következőleg milly hiányos a’ felhozott ha
sonlatosság. —

Befejezésül (mellőzve egyebeket) csak a’ következőket 
emeli ki a’ rec. a’ szerk. mentegetéséból, mint a’ melly ekben 
fő erőt helyeztetni látszik:

1. Tagadja a’ szerk., hogy a’ rec. értelmében (helyesebben 
a’ szavak’ értelmében) tűzte ki vezérelvül „Az ész az lsten“-t, 
hanem csak jelesmondáskint, és vezérelvül is, de egyedül a’ 
tudományok’ mezején; mert ezen nem hit, nem auctoritas, nem 
berögzölt vélemény, vagy hagyományos nézetek, nem külső 
tekintetek ’s külső czélok vezetői, hanem egyedül az ész“. — 
De ha valóban józanabb értelemben vette a’ szerk., mintsem a’ 
minő értelmet rejt magaban a’ jelszó, úgy tanácsosabb lelt volna 
nem is választani illy kétséges jelszavat, vagy legalább óvatosb- 
nak lenni, s minden botránkozás’ elhárítására rövid, de v i l ágos  
magyarázatát adui, mit nem csak nem tett a’ szerk., hanem in
kább megerősítette ama’ szavak’ értelmét, midőn csakhamar"' 
az elsőhöz igen hasonló illy jelszavat választott:

Erő az Isten, úgy kell lennie,
Esz az erő, vagy inkább még erő.
Erő az ész is, mert uralkodik,
’S mi az? Te r mé s z e t ,  most felelj, ha tudsz,
Munkáit értem, nem tudom magát.
Erő vagy Isten? mellyik szó erősebb?
Szavak, nevek, ti öltök minket el.

Már ha e' két jelszó közt a’ szerk. parvonalt huzand, maga ál- 
latandja, milly természetes a’ rec. botrankozasa, annyival is in
kább; mivel a’ rec. tudja, hogy nem rég egy, a’ szerk. elölt 
is isméretes nemzetnél, az észnek mint Istenasszonynak oltár 
emeltetett, még pedig nem költőileg, hanem valósaggal; mint
hogy pedig e’ nemzet irataiból igen sokat merítget a' szerk. lap
jaiba: alaposan gyanította a’ rec., hogy ama'jelszavat sajat ér
telemben tüzé ki vezérelvül. Azonban még a’ tudományok’ me
zején sem Isten az ész, még itt sem mi nde n,  mivel a’ tudo
mányokban az i g a z s á g  minden, 's ez az, mire törekedni 
szükséges, ’s ha a’ szerk. szellemében szólni kell, az igazság 
lehet egyedül mintegy Istene a’ tudományok’ világának, sál i 
nak kinyomozasára szenteli tudományos fáradozásait minden 
bölcs; az igazság’ feltalalasara pedig igenis e s z k ö z és ka
l a uz ,  de nem mindenkor biztos és egyedüli vezér az ész; mert 
eme’ kérdések’ fejtegetésében: llonnan eredtünk? Mi a' rendel
tetésünk? Milly eszközök áltál elérhető? Minők viszonyaink a’ 
látható és láthatatlan lényekhez? Minő kapcsolat csatol minket 
az Istenhez? mellyeknek pedig ludasa nem csak mindenkinek 
legérdekesebb, hanem minden időben a'tudományok’ főrészének 
tekintetett, — az ész olly gyarló ’s olly bizonyosan elsülyed, mint 
egy papiroshajó a’ sik tengeren. Tanuk erre az ó a ujabl. kor’ 
bölcseinek szörnyű botlásai. — E’ felelt a természet- a inas 
ehhez hasonló tapasztalati tudományokban nem az ész egyedüli
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kalauz, hanem inkább a’ t a p a s z t a l á s ;  következőleg hibás a 
szerk. azon állítása, mintha a’ tudományok’ mezején ész lenne 
az Isten, ’s egyedüli vezérelv; ’s így épen nem csudálhatni, ha 
a’ szerk. egyedüli vezérelvül az észt némán követvén, t öbb
s z ö r  nyilványosan tévedezett.—

2. Erkölcsi keresztháború’ kezdetével vádol minket a szerk. 
Ha ez erkölcsi keresztháború alatt érti a szerk. a vallás-, egy
ház- és egyházi rendre mázolt gúnyoknak, s rajtok elkövetett 
méltatlanságoknak megczáfolását (mást mit is érthetne?): ug>' 
tudja meg, hogy mi csak védelmi állásba helyeztük magunkat, 
miután ti a’ béke’ drága malasztjának élvezetével megtelve igaz
ságtalan fegyverekkel kezdettetek vivni ellenünk, ’s azért legye
tek bizonyosak benne, hogy sokkal inkább meg vagyunk győ
ződve vallásunk’ igazságáról, sokkal inkább áthatva tiszteleté
től, hogysem ennekutána is engednék azt méltatlanul sértegetni.

3. Végre fenyegetőzéssel ’s egy ránk tolt alacsony váddal
zárja be a’ szerk. mentségét. „Mi pedig (igy szólnak) arra kér
jük őt, hogy e’ nemével a’ gyanúsításoknak hagyjon fel, nem mint
ha mi azokat mindenkor tökéletesen meg nem tudnék czáfolni, 
hanem mert egyedül az efféle magyarázatok olly kényes mezőre 
vihetnék a’ vitát, hol a’ harczolók kezei kötvék, védelmükben nem 
járhatnának el szükségkép a’ legnagyobb szabadsággal; másfé
lül pedig, mert ti a’ vallást az egyházzal, ’s ezt az egyház’ 
egyedeivel zavarjátok össze, ’s pedig s z á n d é k o s a n ;  ’s igy 
mi soha sem közelíthetünk hozzátok.“ — Mi a’ szerk. fenyege
tőzését illeti: nevetéstől alig tartóztathatja meg magát a’ ree.; 
mert attól csak az retteghet, ki a’ vallás’ történeteiben épen 
járatlan, de a’ rec. nem, — tudván, hogy a’ szerk. szabadabb 
mezőt a’ vitákra Hudson’ partjain sem lelhetne, minő nyílott a’ 
kereszténység’ első három századában, midőn a’ hatalmas Róma’ 
császárai nagy kegyekkel ingerlették a’ pogány bölcseket annak 
vívására; ’s minő nyílott a’ múlt században Francziaországban 
a’ megszédült nép’ kegyenczeinek, a’ magasztalt franczia’ ei- 
méskedő bölcseinek, a’ positiv vallás’ felforgatására; mégis 
mind az ó kor’ hősei, mind az újnak bajnoki önfegyverek által 
verettek le, a’ positiv vallásnak pedig, ’s a’ megdönthetien kő
szálon épült egyháznak dicsőségesebben tündöklőit mennyei ere
dete; ’s azért akaratom’ ellenére is hasonlónak tetszik a’ szerk. 
fenyegetőzése ama’ vádlott’ ismért feleletéhez, ki midőn az 
itélőszék előtt állván, a’ bírótól kérdeztetett: mit felelne az 
ellene kiállított tanú’ vallomására? ezt válaszolta: „Majd meg
felelnék neki, uram, csak jőne ki . . .  amoda......... a’ síkra.“ —
A’ másodikra nézve, mintha mi szándékosan zavarnék össze a’ 
vallást az egyházzal ’s egyedeivel ezt: csak az rövid válaszunk, 
hogy az nem egyéb puszta rafogásnál, annyi egyébkint bizonyos, I! 
hogy ti itt becsületünket és hitelünket próbáltátok alacsony rá- 
fogással koczkáztatni, ’s igy elidegeníteni tőlünk a’ könnyen hí
vőket ; mert ti szerintetek mi tudjuk, mi a’ vallás, mi az egy
ház, mik annak egyedei, ’s mégis szándékosan összezavarjuk. 
(Siccine?) Azonban ezen épen meg nem ütközünk, mertszokott 
taktikátok, hogy ott, hol igazságos fegyverekkel nem győzhet
tek, ráfogásokkal sújtsátok szerény elleneiteket, sőt önvétkei
teket is reájok toljátok. Mikor voltunk mi olly rósz és alacsony 
szándékuak, hogy készakarva zavartuk össze a’ vallást az egy
házzal, ’s ezt egyedeivel mások’ megcsalására? Hiszen a’ tör
ténetek czáfolnak meg titeket, mellyek bizonyítják, hogy a’ ca- 
tholicismusnak első kezdetétől ez volt panasza elleneire. Tehát

e’ reánk mázolt alacsony vádat méltán visszautasítjuk tireátok, 
mint’kik vétketeket mireánk kenni akarátok. — Záradékul meg
jegyzi a’ rec., hogy czélja semmikép nem volt a’ szerkesztő
ség’ eretnekítése, sőt ellenkező, hogy t. i. attól inkább őt ’s ol
vasóit megóvja: a’ mennyire pedig már benne sinlődnék, a’ cath. 
lan’ tiszta fogalma áltál abból kiemelje; czélja volt végre, a’ 
szerkesztőséget emlékeztetni: Nolite sanctum Dei tangere!

—y-

Nevezetes csontbarlang
B e s z t e r c z  e b á n y  a’ k ö z e l é b e n .

Zipser beszterczebányai dr. és professor ur múlt ősszel Al
só- Magyarországban utazván, a’ Hermanecz hegy körül lakó 
nép’ szájában ismeretes barlangból 270 csontot, hihetőleg ősvi
lági állatokét, hozott magával. Ezek közt találtatik 6 koponya 
(mellyeknek egyike l 1/  ̂ láb hoszú), 24 állkapcza jól megtartott 
fogakkal, oldalbordák, nagyobb és kisebb csontok, forgócson
tok, váll-lapoczkák ’stb. eff. Némellyike ezen maradványoknak 
stalagnit-tömeggel van benőve ’s mészkőrétegeket foglal magá
ban. — E’ nevezetes helynek, isméd meglátogatásával, Zipser 
dr. és professor ur közelebbi ismertetését adandja, a’ midőn 
még sokkal fontosabb fölfedezéseket reményi tehetni, és szán
déka, e’ találmányát a’ párisi, darmstadti, boroszloi ’stb. régiség- 
búvárokkal közleni.

Az olasz és medvéje.
Egy berken keresztül utaztában a’ medvetánczoltató olasz, 

pihenés végett egy terepély hárs alá heveredelt, az Appenninek- 
ről csak nem rég jött vaskos úti társával együtt.

Kellemesen zengé dalát egy magányos veréb a’ hárs’ gályá
in , ’s az ásítozó talpas legyeket űzve magáról, szóla: „Milly 
gyönyörűé’ hang, milly felséges e’ zene! — Hiába, csak fűl
ni i 1 e a’ fülmile! — ’s ásíta, mert gyomra üres volt.

„Csalódol, bundás, felele az olasz — nem csalogányé ez 
ének. Nem veszed e észre, mint sipít néha e’ madar? Csak 
verébfaj biz a z , kedves talpasom ; ’s te jobban tennél, ha inkább 
zergeugrásokról hoznál ítéletet, mint madárról, dala után.“

Morogni kezde a’ medve, ’s fogait vicsorítva mondá: „Uh, 
uh! te akarsz e engem tanítói, azt megítélni, csalogányé e e’ 
dal, vagy verébé; hisz már egy éve, hogy hallom tánczoltom- 
ban sípodat, dobodat? D e ,  ha nem fülmile e’ madár, úgy sima 
szőrömre mondom, van tollas, melly azt dalra felülmúlja, ’s az 
e’ kis madár is felettünk. Különben csak volna kezemben a’ 
tánczdorong, majd meggyőznélek szavam’ valóságáról,“ — ’s 
tovább morgott.

A’ melodiás izekből alkotott olasz, ki legalább medvéjének 
sípolni ’s dobolni tudott, minthogy annak szája épen ekkor vas
rost nélkül vala, nem ingerlé tovább, hanem mosolyogva tekin- 
te a’ bozontos talpasra ’s — hallgatott.

Értik e-ezt többen ’s a’ Rajzolatok ?
DuHnparty.

Pozsonyban.
Alapító és szerkeszti Orosz Jözssf. — Nyomtatja ifjabb Schmid A ntal.



l s 6  s í  ám. Boldog uj esztendőt kívánok, — A’ magyarok’ Istene. 
Pesti magyar színházunk’ megnyitására. — Tunnel.

2 ik s z ám.  A’ patriarchalis nexus. — Boldog uj esztendőt kívánok. 
( Folytatás .)  — Felszólítás a’ „lioszű élet’ példái“ iránt. — Aján
lásra méltó könyv. (H artleben’ Malerische Állasa.) — A’ szere- 
lemkorona-rend Angliában.

3 i k  s z á m.  A’ népfelség’ tlieoriája mostani statusainkban gyakorlatilag 
valósítható e? — Boldog uj esztendőt kívánok. (Vége.) — Vissza
tekintés utazásomra. — Kisdedóvó-iskolák.

ü k  s z ám.  N nielly honi tárgyakról. — Egykét szó a’ némelly helye
ken már megtörtént telek-zabályozás’ következményeiről.— A’ nép’ 
szószólói. — Kocsi-csolnak. — Oroszország’ népessége. — Journa-
listicai kificzamodás----Protestánsok Sardiniában. — Egy históriai
vak lárma.

5 i k  s z á m.  Marhadögről, — Némelly honi tárgyakról. (Folytatás) — 
Néhai N.-Kallói Kállay Péter cs. k. kamarás ur’ emlékének egy hálás 
szózat. — Könyvismertetés. (Honi Vezér 1S3S.) — A’ velenczei Ve
nice színház. — Rósz utak.

6ik s z á m .  Egykét szó a’ Buda’s Pest közt felállítandó Ilidről.— Ang
lia’ gyapot-gyármiivei. — A’ cs. vadászatok Becs körül. — Peking. — 
Ábrándos szerelem. __ Baco.

7 ik  s zám.  Nevezetes oklevél századunk’ történetéhez. — Értesítő-in
tézet Vas vármegyében. — Kérés és felhívás jégkármentö-intézet 
iránt. — Keresztelés sub conditione. — Gőzhajó vasból,

8 ik  s zám.  A’ természetjogról. Paradoxon. — Palermo.
9 i k  s z á m.  A’ magyar tengermelléki kereskedésről. — Utazási töre

dékek Dalmátországból. — Gyorskocsizások Magyarországban. — 
Üvegszövetek Francziaországban. — Uj részvényes társaság. — 
Pénz’ szűke.

10 ik  s zám.  Politicai szónoklat Bács megyében. — A’ magyar tenger
melléki kereskedés. ( Vége.) — Az első selyemtenyésztö hazánkban. — 
Külföldi ipar. — Régi épület. — Poroszország’ catholicus né
pessége. — A’ nőtest’ erősítése ’s kiképzése, — Rabok. — A’ genie’ 
ismertető jele. — Pórnép’ charactere.

I l i k  s z ám.  Egy pár szó a’ színészetről és szinigazgatásról. — A’ 
függő hidak’ alkalmazásáról. — Elölegcs felelet a’ 2ik számban 
megjelent „Felszólítás“-!^.

12 ik b zám.  Utazási töredékek Dalmátországból. (Folytatás.) — Élet
mentő társaság. — Kőnyomat. — A’ legújabb égések. — Rágalom’ 
büntetése Svédországban. — Oppositio. — A’ pusztai arabok.

13 i k s z á m.  ítélet a’ Hírnök’ programmájáról. — Utazási töredékek 
Dalmátországból. (Vége.) — Farsangi szó gazdag hajadon szépe
inkhez. — Müipar.

I l i k  s zám.  Felvilágosító észrevételek a’ Hírnök’ programmájáróli 
ítéletre. — Czáfolat a’ Figyelmczö’ f é. X  és 4. számában „Polgári 
Magányjog“ czímü munkáról megjelent alaptalan bírálatra.

t ő i k  s z ám.  A’ gazdag magyarok. — Könyvismertetés. (Nagy Károly’ 
K is  geometrája.) — Tűzvész elleni biztosító intézetek Becsben. — 
Két rokon furcsaság. — Critica.

16 ik s z á m.  Felszólítás Kunoss úrhoz. — A’ gazdag magyarok. (Vége.) 
— Jegyzetek a’ pesti magyar színészet’ ügyében.

17 ik szám.  Indítvány játékszínünk’ ügyében. — A’ természetjogról.
Paradoxon. (Folytatás.) — Érdekes szózat. — Napkeleti mérték.

18 ik  s z á m.  Felelet a’ Figyelmező’ f. é. 5. sz. foglalt illy czimű munká
nak „Az igaz hazafiuság’ alapvonatai a’jelenk or’ szükségeihez alkal
maztatva“ bírálatára. — A’ természetjogról. Paradoxon. (Vége.) — 
Alkalmaztatás. — Igazítás.

19 ik s z á m.  Abauj vármegyének benyújtott javító- ’s dologházterv.— 
Könyvismertetés. (Schematismus venerabilis fieri Transyltanien- 
sis .j  — A’ mechanica’ csodái.

20 i k s z á m .  Válasz Szlemcnics urnák.— Abauj vármegyének benyúj
tott javító- ’s dologházterv. (Vége.) — Igazítás Sebedéinek — Cu- 
riosum. — Könyvajánlás. (Harl/eben’ Malerische Állasa.) — Némelly 
drámaköltök’ vigasztalására. . . . . . .

21 ik s z á m.  Korunk. — Magyarország’ gyapjú-cs juhkercskedéscrol 
a’ külfölddel. — Isméti felszólítás a’ lioszű életkorok iránt.

22 ik  s z á m .  Szellemi váltózások Francziaországban. — Korunk. (Ve
g e )  — Miss Martineau’ közleményei Amerikáról. — Franczia jour- 
nalisticai furcsaság.— Reform.— Mi a’ nép? [Hátid eszmékben) 
Igazítás. — Tolvajok. . ..

2 3 i k s z á m .  Felelet Kunoss ur’ válaszára. — A’ nemzeti jóllétről. 
Kormány. — Fafogyasztás pálinkafőzésre Csehországi an.

24 ik s z á m.  Vak lárma, w- Ncmelly pénzügyi kifejezésekről. -  l i 
teratúrai póruralkodás. — «Jaj a' hazugnak. Uj felfödoaés. 1 
a’ nép? (Hátid eszmékben.)

25Ik s z ám.  Utazási vázolatok. -  Czáfolat a’ S.á.aduak’ I l i i  a*i-
m.tban megjelent elöleges feleletre.

26 ik  s zám.  Ejszakamerikai színházak, Hiedelmek és szokások. — 
Ltazási vazolatok. (Folytatás.J

27 lri?S,Z t  P°litica* szellem Francziaországban. — Utazási vázolatok. 
(Folytatás.) — Népszerűség. — Kormány és pártok. — Második 
kean. — Mi a’ nép ?

28 ik s zám.  Csaplovies urnák Századunkban közlött Paradoionára.— 
Utazási vazolatok. (Vége.)

29ik s zám.  Válasz a’ Századunkban „Korunk“ czím alatt találtató- 
czikkelyre. — Szemeria és Sepsi-Szent-György. — Megtiszteltetés 
\ aczon. — Uklészek. — Házassági statistics. — Carthaso,

30 ik  s z á m.  Néhány szó a’ hazafiui felekezetekröl. — Német'literatura’ 
időszakai. — Elegy.

31 ik szám.  A’ Ferdinand Császár nevű éjszaki vasat’ részvényeseinek, 
ötödik nagy gyűlése. — Néhány szó a’ hazafiui felekezetekról!(»V>e.>

Miképen lehetne a tolyarnok’jégzaj ’s torlat okozta vészáradásait 
ezentúl elhárítani? — Mi a’ nép?

32 i k s z ám.  W inter statusminister. — A’ Ferdinand Császár nevű 
éjszaki vasút’ részvényeseinek ötödik nagy gyűlése. (Folytatás.) — 
Észrevételek a’ pesti magyar színházigazgató’ mentegetőzésére. — 
Elegy.

33 ik szám.  Még valami a' természetjogról. — A’ Ferdinand Császár
nevű éjszaki vasút’ részvényeseinek ötödik nagy gyűlése.(Vége. ) _
Képaczukorgyártás Csécsénben.— l j  burgonya-vágó. — Literatúrai 
statisticához.

34 ik  szám.  A’ diosvágyról.— Még valami a’ természetjogról.(\'ége. )— 
Buda-pesti áradások egy század óta. — Fordítók és szinházezé- 
dula-átnézök. — Mohácsi selyenitcnyésztö társaság. — Elegv.

35 i k szám.  Észrevételek a’ Korunk ozimű ezikkelyt érdeklő Válasz
ra.— Felekezetesség.— Mi a’ nép?

36 ik s z ám.  A’ nemzeti jóllétről. — A’ szőlőtőkének magbóli növesz
téséről. Jegyzetek a’ fentebbi közleményre. — Elegy.

37 ik s zám.  Viszonválaszok a’ Századunk’ 29. számában „Korunk“ 
czikkelyre adatott „Válasz“-ra (1.11.) — Kibérlendő nyári lakás.

38 i k s zám.  Erdély’ termékeiről, müiparáról és kereskedéséről.— A’ 
nemzeti jóllétről. (Vége.)'— Angol óriás gőzösök’ tengeri utazása.

39 i k szám.  Néhány szó a’ 3 hónapú évekröli vitatkozáshoz. — Er
dély’ termékeiről ’stb. (Folytatás.) — Művészet.

40 ik s z á m .  Május’ első napja. — Korunk’ iránya. — Egykét szó a’
juhászairól. — Erdély’ termékeiről, müiparáról és kereskedéséről. 
(Vége.) _ Mi a’ nép?

41 ik szám.  Még egy szó a’ Korunk’Írójától.— Nyelvművelés. — Közjó.
42 ik s zám.  Néhány szó a’„Korunk“ czimfi czikkelyre adott „Válasz’“

czáfolóihoz. _ Vélemény a’ kerűletileg felállítandó javítóhásak
iránt. — Nép és hatalom.

43ik s zám.  Korszellem.— Közjó. (Vége.)
44 i k s z á m.  Néhány szó a’ hazafiui felekezetekröl.— Könyvismer

tetés. (Pest und Ofen mit ihren Eintrohnem.)
45 i k szám.  Hazafiúskodás.— Cliateubriand. — Elegy'.
46 i k s zám.  Néhány szó a’ közlekedésről és az országutakról. — flé- 

paczukorgyártás Magyarországban. — Elegy.
47 ik szám.  Észrevételek Csaplovies ur’ Dicsvágyára. — Hírlapi

orzások. — Elegy. ,
48 i k s zám.  Javaslat biztos temetési intézetek iránt. — Miksa bajor 

herczcg Egyiptom- és Nubiában. — Iparvilág. — Nicolai I. gőzös 
égése. — Lótenyésztés Schweizban — Elegy.

49 ik s zám.  Tetemes fontosságú közlés, a’ hold’ lakosinak hivatalon 
legújabb jelentése. — Az óthinilöröl. — Angol koionázási követek —
Művilág. — Elegy. . . . .  . . ,  K .... . ..

50 ik s zám.  Vas vármegyei javító- és munkához. — hn.ika és En
gedmény. — Tetemes fontosságú közlés ’stb. ( I ege.)

51 ik s z á m  Az árva költő -  A’ nép’ felvilágosításáról. _  A peati
országos vásárokról. — Elegy. . . . . . .  , ,

5 2 1 k s zám Felelet a’ Századunk’ 42. szamaba iktatott Néhány szó
ra — Mi a’ nép ? (Berekesztés.) Figyelmezteti», • •  «Inovi írókhoz. 

53 i k s z  ám. Magyar betűk. -  Első és utolsó. -  A’ természetjogról
pótlék. — Kérdések. . . ,

54ik szám.  Kit illet hazánkban a' felaégiség (sauvera.mté)? -  A
természetjogról, pótlék. J 1 ege.) , . . ,  ,• • * ■ • j i ' I-*ikyhLairipriLlibíi — Kit illet Its/unkbtn A5 5 í k Rznm. kiv.lndorl«*

L k b . t .  ■»> i . i t . .  jo.ról. A,pl*.’ »i'.lkíl)’. . . . .
57 ik s z á m.  Értekezés a’ városi elöljárói hivatalok állandóságai ol «s

** o s  l »  i a í .



I

i d ő s z a k i  v á l t o z t a t á s á r ó l ,  —  A ’ j o a r n a l i s t a  m i n t  m ű v é s z .  —  S z ü k s é 

g e s  i g a z í t á s .
5 8 i k  s z á m .  N y i l a t k o z á s  a ’ S z á z a d u n k ’ l e g k ö z e l e b b i  s z a m a i b a n  k ö z -  

l ő t t  f e l s é g i s é g r ö l i  e z i k k e l y  i r á n t .  —  E n g e d m é n y - ó h a j t á s  a ’ n é p i  
j e - v z ö k ’ j a v á r a .  —  G r a n i e h s t ä d t e n  d o c t o r '  l i i d e g v i z - g y ó g y i n t é z e t e  
L a a b b a n , B é c s t ö l  k é t  ó r á n y i r a .  —  G y o r s k o c s i u l  P e s t r ő l  E g e r b e  é s  
v i s s z a .  —  M ű i s m e r t e t é s .  —  B i z o n y í t v á n y .  —  V a s p l é h b ö l  é p í t e t t

s z í n h á z .  .
5 9  i k  s z á m .  S z i n h á z i  s z o k á s o k  —  A  b e c z k o i  b o r .  - H a l l j u n k  í t é l e 

t e t  a ’ S z á z a d u n k ’ uj  c z í m b e t ü i r ö l . —  A j á n d é k .  —  E l e g y .
CO i k  s z á m .  N e m e l l y  h o n i  t á r g y a k r ó l .  —  A z  á l l a t o k r ó l .  A ’ f r a n -  

c z i á k ,  a z  a n g o l o k  é s  a ’ s z a b a d s á g .  —  E l e g y .
6 1  i k  s z á m .  A a s u t a k  M a g y a r o r s z á g b a n .  —  T o r o n t á l i  i n t é z e t e k .

A z  á l l a t o k r ó l .  ( Folytatás.)
6 2  i k s z á m .  A l í á r m e l l v  e g y e s  m e g y é b e n  l é t e s í t h e t ő  t ű z k a r m e n t e s i

t e r v .  —  V a s u t a k  M a g y a r o r s z á g b a n .  ( Folytatás.) —  S z ó n o k l a t . —  

H a z a  fiúi j ó t é k o n y s á g .  —  E l e g y .  t
6 3  i k  s z á m .  V i s z o n - n y i l a t k o z á s  a ’ S z á z a d u n k ’ 3 8 .  s z a m á b a  i k t a t o t t  

N y i l a t k o z á s r a .  —  V a s u t a k  M a g y a r o r s z á g b a n .  (Vege.)  —  A z  á l l a 

t o k r ó l .  (Folytatás.)
6 á í k  s z á m .  L e v é l t ö r e d é k e k  a ’ p e s t i  m a g y a r  s z í n h á z r ó l .  —  V i s z o n -  

n y i l a t k o z á s  a ’ S z á z a d u n k ’ 3 3 .  s z a m a b a  i k t a í o t t  N \  i l a t k o z a s i  a ,  ( l é — 
g'e.) — K ö n y v i s m e r t e t é s .  ( Veregnny’ Magyarok’ történetei).

6 5 i k  s z á m .  F e l v i l á g o s í t á s  e s  f e l e l e t .  _  L e v é l t ö r e d é k e k  a ’ p e s t i  m a 
g y a r  s z í n h á z r ó l .  (Folytatás.) — K ö n y v i s m e r t e t é s .  (Schams Boris
mertető.) —  S o u l t .

6 6  i k  s z á m .  N é m e l l y  h o n i  t á r g y a k r ó l .  •—  F e l e l e t  A l - h e n d m e k  a ’ F i -  
g y e l m e z ö b e  i k t a t o t t  e g y  b í r á l a t á r a .  —  A z  á l l a t o k r ó l .  (Folytatás.)

6 7  i k  s z á m .  F ü r e d .  __  L e v é l t ö r e d é k e k  a ’ p e s t i  m a g y a r  s z í n h á z r ó l .
(Folytatás.)  —  É l e t s z a b á l y o k .  —  E i e g v .

6 8 i k  s z á m .  V á l a s z  a ’ S z á z a d u n k ’ 5 8 .  s z á m á b a  i k t a t o t t  „ E n g e d m é n y -  
ó h a j t á s “  c z í m ü  c z i k k e l y r e .  —  L e v é l t ö r e d é k e k  a ’ p e s t i  m a g y a r  s z í n 
h á z r ó l .  (Vége.) K ö n y v i s m e r t e t é s .  (A’ pesti növendékpapok’ mun
kálatai.) —  G a z d a s á g i  i p a r ’ p é l d á j a .

6 9  i k  s z á m .  I g a z í t á s o k  é s  p ó t l é k o k .  —  N é m e l l y  h o n i  t á r g y a k r ó l . —  
E g y  p á r  s z ó  S z i g e t r ő l .  —  H o r v á t h  J ó z s e f  n é h a i  k a l o c s a i  k a n o n o k ’ 
a l a p í t v á n y a  ’s  e z e n  é p ü l t  j u t a l o m k é r d é s .  —  E l e g y .

7 0  i k  s z á m .  A ’ p h i l o s o p h ’i á r ó l .  —  N y i l a t k o z á s  P r i e s z n i c z  V i n c z e  f e 
l ö l .  - S t a t u s t i s z t e k ’ f i z e t é s e  É j s z a k a m e r i k á b a n .  - -  E r ő s  g ő z h a j ó ’ 
k e r e s k e d é s e .  —  E l e g y .

7 1  i k  s z á m .  Á r p á d ’ é b r e d é s e .  1 8 3 8 b a n .  K ö z j á t é k u l  a ’ p e s t i  m a g y a r  s z í n -  I
h á z ’ m e g n y i t á s a ’ e l s ő  é v ü n n e p é r e .

7 2 i k  s z á m .  T i s z t v á l a s z t á s .  —  E g y  p á r  s z ó  a z  A t h e n a e u m  m i a t t i  z a j -  
g á s o k h o z .  —  F e l e l e t  a z  I s m é t i  „ F e l s z ó l í t á s “  ( S z .  2 1 .  s z . }  „ C z á f o l a t “  
( S z  2 5 .  s z . }  é s  N é h á n y  s z ó  ( S z .  3 9 .  s z . }  c z í m ü  c z i k k e l v e k r e .  —  
E l e g y .

7 3 i k  s z á m .  B u l k e s z i  f ö l d .  —  A ’ p h i l o  s o p h  i á r ó l .  (Vége.)  —  V á l a s z  
a ’ F i g y e l m e z ö n e k .  —  A z  ó t h i m l ö r ö l .  —  V i c t o r i a  k i r á l y n é ’ g a s t r o -  
n o m i a i  é l e t m ó d j a .

7 4 i k  s z á m .  A ’ b u d a p e s t i  á l l ó h i d ’ t á r g y á b a n .  —  I s m é t i  e n g e d m é n y -  
ó h a j t á s  a ’ n é p i  j e g y z ő k ’ j a v á r a .  —  G ő z k o c s i k .

7 5 i k  s z á m .  N é m e l l y  h o n i  t á r g y a k r ó l .  —  A ’ b u d a p e s t i  á l l ó h i d ’ t á r 
g y á b a n .  (Folytatás. )  —  K ö n y v i s m e r t e t é s .  (A z  egyeneslelkű hiva
talviselő.)

7 6 i k  s z á m .  A ’ k e c s k e m é t i  r e f o r m ,  f ő i s k o l a ’ ú j a b b  i d ő k b e l i  t ö r t é n e 
t e i  ’s  j e l e n  á l l a p o t j a .  —  A ’ b u d a p e s t i  á l l ó h i d ’ t á r g y á b a n . (Folytatás. )

7 7 i  k  s  z á m .  A ’ m a g y a r  m a g á n y o s j o g ’ c o m m e n t a t o r a i n a k  s z e l l e m i  c h a -  
r a c t e r i s t i c á j a .  —  A ’ b u d a p e s t i  á l l ó h i d ’ t á r g y á b a n  (Vége.)  K ö n y v -  
i s m e r t e t é s .  (Balásházy’ Háztartása.)  —  E l e g y .

7 8 i k  s z á m .  F e l v i l á g o s í t á s  a ’ P o z s o n y t ó l  G ä n z e r n d o r f i g v e z e t e n d ő  v a s 
ú t  i r á n t .  —  A ’ m a g y a r  m a g á n y o s j o g ’ c o m m e n t a t o r a i ’ s z e l l e m i  c h a r a 
c t e r  i s t i c á j a .  (Folytatás. )

7 9  i k  s  z á m .  M a g y a r  s z í n h á z .  —  A ’ m a g y a r  m a g á n y o s j o g ’ c o m m e n 
t a t o r a i n a k  s z e l l e m i  c h a r a c t e r i s t i c á j a .  (Folytatás. )  —  A r i a d n e .

8 0 i k  s  z á m .  N é m i  c s o d á l k o z á s o k . ___ K ö z  s z a v a z a t j o g é r t i  z a j g á s o k . —
Észrevételek Petrichevich Horváth’ levéltöredékeire. — A’ magyar

m h g á n y o s j o g ’ c o m m e n t a t o r a i n a k  s z e l l e m i  c h a r a c t e r i s t i c á j a .  (T é g t . )
—  K ü l ö n c z .

8 1  i k  s z á n t .  K é r d é s e k  d r .  S c h e d e !  F e r e n c z h e z  m i n t  a ’ m .  a c a d e 
m i a  t i t o k n o k á h o z . — I f j a b b  F a r k á c s  T a m á s ’ l e v e l e  a p j á h o z  M o n o s *  
b é l b e .  Ö r e g e b b  h u r k á c s  T a m á s ’ v á l a s z a  f i a ’ l e v e l é r e  a z  A t h e n a e -  
u m l t a n .  a

8 2  i k  s z á m .  E s z m é l e t e k  a k ö z n é p ’ n e v e l é s é r ő l .  — B o r z a s z t ó  g o n o s z — 
t e t t .  —  K ö n y v i s m e r t e t é s .  (Régi magyar nyelvemlékek.)

8 3  i k s z á m ,  G y a p j u m o s á s .  —  E s z m é l e t e k  a ’ k ö z n é p ’ n e v e l é s é r ő l .  
(Vege.)  —  P a r i s ’ e g é s z s é g i  á l l a p o t j a .  —  E l e g y .

8 4  i k s  z  á  i n . K i  a ’ j u r i s t a ?  —  N y e l v h i b a .  —  E i e g v .
8 5 i k  s z á m .  E g y  c o n v e r s a t i o .  —  L i c h t l  K á r o l y .  —  N a p f e l é é p í t é s  é s  

o r s z á g s z é p í t é s .
8 6 i k  s z á n t .  L e v é l t ö r e d é k e k .  (! .)  —  É s z r e v é t e l  a z  A t h e n a e u m .  2 4 .  s z .  

l o g l a l t :  „ F a l u s i  p a p ’ ó r á j a “  c z í m ü  e l b e s z é l é s r e .  —  V á l a s z  B o t h r o s  
J ó z s e f  u r n á k  S z á z a d u n k  7 2 .  s z .  k i j ö t t  F e l e l e t é r e .  —  M é g  e g y  s z ó  
g ö z ö s i n k ’ ü g y é b e n .  —  H í r l a p i  p e r .

8 7  i k  s z á m .  P h i l o s o p h i a i  l c c z k é k .  —  E g y  c o n v e r s a t i o .  (Folytatás. )
—  E l e g y .

8 8 i k  s z á m .  F ő j e g y z ő i  l e m o n d ó b e s z é d  S á r o s  m e g y é b e n .  —  P h i l o s o -  
p h i a i  l e c z k é k .  (Folytatás. )  —  K ö n y v b i r á l a t .  —  T u n n e l .

8 9  i k  s z á m .  A ’ m a i l a n d i  k o r o n á z á s '  j e l e n t ő s é g e . —  E g y  c o n v e r s a t i o .  
( B e r e k e s z t é s . )

S O i k  s z á m .  L e v é l t ö r e d é k e k .  ( I I . )  — - N y i l a t k o z á s  e g y  i l l e t l e n  m e g -  
t a m a d t a t á s o m  i r á n t  S z á z a d u n k ’ 8 4 .  s z b a n . — É s z r e v é t e l  a ’ m a g y a r  
t .  t á r s a s á g ’ m u n k á l a t a i r ó l  s z ó l ó  t u d ó s í t á s r a .  __  E l e g y .

9 1  i k  s z á m .  A ’ t e r m é s z e t j o g ’ v a l ó d i  f o g a l m a ,  c h a r a c t e r e  ,  i s m e r e t -  
f o r r á s a ,  b e c s e  é s  h a s z n a i . —  K ö n y v i s m e r t e t é s .  (Magyarország
juk fíetlen Gábor’ tamadásakori állapot já r  ó l .)

9 2  í k  s z á m .  P o l i t i c a l  n y o t n o z ó d á s o k r ó l . —  P h i l o s o p h i a i  l e c z k é k .  (Má
sodik lcczke . ) r—  E l e g y .

9 3  i k  s z á m .  É s z r e v é t e l e k  S i s t n o n d i ’ s t a t i s t i c a l  k i v o n a t á b ó l  h ú z o t t  
n é m e l l y  k ö v e t k e z t e t é s e k r e  é s  e z é l z á s o k r a .  —  P h i l o s o p h i a i  l e c z k é k .
(Berekesztés. )  —  E l e g y .

9 4  i k  s z á m .  G ö z k o c s i z á s  é s  g ö z e r ö m ü v e k .  —  É s z r e v é t e l e k  S i s m o n -  
d i n a k  s t a t i s t i c a i  k i v o n a t á b ó l  h ú z o t t  n é m e l l y  k ö v e t k e z t e  é s e k r e  é s  
e z é l z á s o k r a .  (Y égé.)  —  S z é p  k ö s z ö n e t  a ’ s z e r k e s z t ő  u r n á k .  —  
K ö n y v i s m e r t e t é s .  (Hartleben’ Mahlerisch -  romantisches Denkbuch- 
Ja ‘)  — K ö l c s e y  F e r e n c z ’ e l t e m e t t e t é s e ’ ü g y é b e n .  —  E l e g y .

9 5  i  k  s z á m .  A ’ s z á z a d ’ s z e l l e m e .  —  Ö n k i n t i  v a l l o m á s .
9 6 i k  s z á m .  V á l a s z  4 0  u r n á k  a ’ F i g y e l m e z ö ’ 4 3 .  s z .  „ A ’ m a g y a r  

m a g á n y o s j o g ’ c o m m e n t a t o r a i ’ s z e l l e m i  c h a r a c t c r i s t i c á j á n a k “  t á r g y á 
b a n .  —  A ' „ B ö l c s e i k .  M .  P o l g á r “  c z í m ü  k ö n y v ’ b í r á l a t á r a  a ’ F i g y e l 
m e z ö ’ 3 0 . ,  3 1 .  é s  3 2 .  s z á m á b a n .  —  E l e g y .

9 7  i k s z á m .  A ’ T i s z a .  —  H i d e g  v i z  m i n t  g y ó g y s z e r  a ’ m a r h a d ö g  e l 
l e n .  —  B o t r á n k o z á s .  —  E l e g y .

9 8  i k  s z á m .  N o s c e  t e  i p s u m .  —  A ’ T i s z a .  (Vége.)  —  T a k a r é k p é n z 
t á r o k  E u r ó p á b a n .

9 9  i  k  s z á m .  H o n i  t e r m e s z t ő i n k ’ f e l h i v a t á s a  e g y  k é r e l e m - a l á í r á s r a .  —  
P é c s i  s e l y e m t e n y é s z t ö  e g y e s ü l e t ’ r e n d s z a b á l y a i .  —  K é r e l e m  a ’ m a 
g j a i - c h e m i c u s o k h o z .  —  V á l a s z  S á r v á r y  F e r e n c z  u r n á k ,  ú r b é r i  
m u n k á j a ’ t á r g y á b a n .  —  F e d d é s .

l O O i k  s z á m .  A r a n y m o s á s .  —  H a z a i  t a l á l m á n y .  —  T a n u l ó k ’ i g a z s á g -  
t é t e l e  P á r i s b a n .  —  E l e g y .

1 0 1  i k  s z á m .  E g y  á l o m .  —  K ö z  s z a v a z a t j o g  i r á n t i  i z g a t á s .  —  L ó 
b a n .  —  A ’ m o r m o n  f e l e k e z e t .  —  T u d ó s  f o g l a l a t o s s á g .  —  E l e g y .

1 0 2 i k  s z á m .  G r ó f  S z t á r a y  A l b e r t ’ l e v e l e  W o d i a n e r  ú r h o z  é s  T á r s a i 
h o z .  —  V á l a s z  C s a p l o v i c s  u r n á k .  —  K ö n y v i s m e r t e t é s .  (Emlény. )

1 0 3 i k  s z á m .  M e g h í v á s  a ’ g j á r m ü v e k n e k  B é c s b e n  j ö v ö  1 8 3 9 .  é v b e n  
t a r t a n d ó  m á s o d i k  á l t a l á n y o s  k i r a k á s á b a n i  r é s z v é t h e z .  —  O p p o s i t i o . —  
L e v é l t ö r e d é k e k .  B e c s ü l e t p o n t .  —  E l e g y .

1 0 4 i k  s z á m .  V i s s z a p i l l a n t á s  a ’ H i r n ö k ’ é s  S z á z a d u n k ’ e d d i g i  m u n 
k á l a t a i r a .  —  V á l a s z  a z  A t h e n a e u m ’ é s  F i g y e l m e z ö ’ s z e r k e s z t ő s é 
g é n e k  v i s s z a i g a z í t á s á r a .  —  N e v e z e t e s  e s o n t b a r l a n g  B e s z t e r e z s b á B y a '  
k ö z e l é b e n .  A z  o l a s z  é s  m e d v é j e ,
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